
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 16 

Professores: Cristiana, Eliane, Sarah, Claudia, 
Milene, Alexandre, Maria do Carmo, Fabiana e Maria 
de Lourdes. 

 
Data: 22/06/2021 

Turma: 
Maternal A e 
Maternal B 

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

 

TEMÁTICA: SEMANA JUNINA 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Brincadeira: Tomba lata 

Para essa brincadeira separe seis latas iguais ou utilize copos plásticos, caso não tenham latas, 

organize em formato de triângulo, como se fosse uma pirâmide em cima de uma mesa. Trace uma 

linha no chão com um giz, fita ou corda a uma distância confortável da criança, pois a partir dali ela 

lançará as bolas. 

Cada jogador receberá três bolas para tentar derrubar as latas. Conta-se um ponto por cada lata 

derrubada. E três pontos a mais para quem conseguir derrubar todas.  

DICA: Vocês podem montar um placar e a cada lata derrubada realizar a contagem e marcar, vence 

quem derrubar mais latas. 

 

 

 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando como foi o 

momento da atividade. 

 

 

 



 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 16 

Professores: Carolina Q., Gilmar, Reinaldo, 

Silvia, Caroline F., Eliana, Elaine e Ilma. 

 

Data: 22/06/2021 

Turma: 

Maternal C e 

Maternal D 

Campo de Experiência: Corpo Gesto e Movimento. 

 

TEMÁTICA: SEMANA JUNINA 

 
Nesta semana iremos conhecer uma das festas culturais mais popular do nosso pais, as festas juninas 

oferecem oportunidade de descontração, socialização e ampliação de seu conhecimento. É muito divertido 

participar das brincadeiras tradicionais dessa época, pois, além de se divertir enriquecem e resgatam a 

cultura do nosso povo brasileiro. Tem suas próprias características em diferentes regiões do nosso país; 

origem, história, bem como seu valor dentro do folclore brasileiro. Explora diversos tipos de linguagens, 

culinária típica e o resgate de brincadeiras diversificadas. 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Hoje iremos brincar da famosa corrida do saco, os participantes pulam dentro de sacos de estopa 

(de cebola ou de batata) até a linha de chegada. Se não tiver estopa, pode usar sacos de lixo, 

daqueles bem grandes e resistentes, também funcionam. Quem atingir a reta final primeiro é o 

vencedor. A brincadeira vale para todas as idades. Para ficar mais engraçada, se o saco for bem 

grande, faça a corrida em dupla. Sempre com um adulto responsável junto ajudando e auxiliando 

evitando acidentes. 

Para brincar de corrida de sacos, quanto mais criança melhor. Ao brincar com este jogo, as crianças 

exercitarão o equilíbrio, sua atenção, concentração. É uma brincadeira perfeita para que as 

crianças façam amigos, aprendam a competir e aumente a sua coordenação motora. 

 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando como foi o 

momento da atividade. 

 


