
 

            
  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:   Semana 14 

Professores: Alexandre, Fabiana, Maria do Carmo e 
Maria de Lourdes / Cristiana, Eliane, Cláudia e Milene.  

 
Data: 11/06/2021 

Turma: 
Maternal A / 
Maternal B 

Campo de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

 

TEMÁTICA: SEMANA DO BRINCAR  

Estratégia de aprendizagem:  

Teleférico 

Vamos encerrar essa semana divertida fazendo um bonde ou teleférico.  

 

Material necessário: Um tubo de papel higiênico, canudinhos, cordão, brinquedos pequenos, duas 

cadeiras e fita adesiva ou cola.  

Cole um canudinho no rolo vazio com cola ou fita adesiva (eles devem ficar do mesmo tamanho). 

O rolo pode ser decorado com janelas e rosto de pessoas é melhor sugerir que seu filho faça esta 

atividade usando lápis de cor ou canetinhas coloridas. Passe um cordão dentro dos canudinhos e 

coloque as pontas amarradas uma em cada cadeira, que deverão estar separadas uns dois metros. 

Uma das pontas deve estar numa posição mais alta do que a outra e o cordão deve estar bem 

esticado. Ponha um peso dentro do tubo – um brinquedo pequeno é o suficiente. Leve o tubo para 

o ponto e solte – o para que ele escorregue até a posição inferior. As crianças menores adorarão 

ver o “carro” movendo – se pelo fio de cima para baixo. Eles podem também brincar de transportar 

pequenos animais de brinquedos, carrinhos, etc. do alto até a “estação”. Para crianças maiores 

você poderá criar duas linhas e patrocinar uma corrida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não esqueçam de compartilhar conosco através de vídeos, fotos ou relatando como foi o 

momento da atividade.  

 



 

            
  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 14 

Professores: Carolina Q., Gilmar, Reinaldo, 
Silvia, Caroline F., Eliana, Elaine, Ilma, 

 
Data: 11/06/2021 

Turma:  
Maternal C e  
Maternal D 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

 

TEMÁTICA: SEMANA DO BRINCAR 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Andar equilibrando uma bolinha na colher  

Nesta semana as nossas atividades foram com brincadeiras bem divertidas e simples. Como ainda 

não se pode sair para brincar, vamos rever uma brincadeira antiga que faz parte das gincanas e 

festas típicas e culturais do nosso país. Essa brincadeira ira favorecer a coordenação motora e 

desenvolve o equilíbrio e a concentração da criança. E muita diversão! 

Vamos finalizar nossa semana de uma maneira bem divertida com a corrida da colher com bolinha, 

cada participante leva a bolinha (pode ser bolinha de ping-pong, pequena ou de papel, mas reforce 

bem para não ficar muito leve) com a colher na boca e vão ir de um lado para o outro sem deixar 

cair ou sem segurar com as mãos. 

 

 

 

Não esqueçam de compartilhar conosco através de vídeos, fotos ou relatando como foi o 

momento da atividade.  

 


