
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 17 

Professores: Alexandre, Fabiana, Maria de 

Lourdes e Maria do Carmo / Cláudia, Cristiana, 

Eliane, Milene e Sarah.                                                                        

Data: 28/06/2021 

Turma: 

Maternal A e 

Maternal B 

Campo de Experiência: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 

 

TEMÁTICA: BRINCADEIRAS E ESTIMULAÇÃO 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Essa semana será muito divertida com Brincadeiras e Estimulação. Toda criança ama brincar e ela 

é de fundamental importância, pois promove interação entre as crianças, transmite princípios 

sociais de respeito, convívio em sociedade, compreensão das diversidades, compartilhamento e 

empatia. Separamos uma história sobre o brincar para que assistam com a criança e depois 

conversem com a criança sobre a história, quais brincadeiras haviam, quais ela conhece. E 

finalizem escolhendo uma das brincadeiras para realizarem juntos. Boa diversão a todos! 

Segue o link para acessar a história: 

https://www.youtube.com/watch?v=VqxvtcfHsN0 

OBSERVAÇÃO: Caso tenham o livro em casa ou queiram realizar a leitura em casa, podem procurar ela 

escrita na internet e realizar a leitura para a criança.   

 

 

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

momento da atividade. 

https://www.youtube.com/watch?v=VqxvtcfHsN0


 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 17 

Professores: Carolina Q., Gilmar, Reinaldo, Silvia. 

Caroline F., Eliana, Elaine e Ilma,  

 

Data: 28/06/2021 

Turma:  

Maternal C e 

Maternal D 

Campo de Experiência: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS. 

 

TEMÁTICA: BRINCADEIRA E ESTIMULAÇÃO 
Você já ouviu falar de memória afetiva? Então, é basicamente aquela memória que pode se desenvolver a 

partir de uma percepção sensorial como, por exemplo, odores – ou um som, uma cor, mas que estão ligadas a um 

momento afetivo importante. Essa brincadeira, a andar com os pés, é uma daquelas que estão na memória afetiva de 

muitos adultos hoje, pois era comum brincar com os pais, avós e tios, não é? 

VAMOS BRINCAR? 

Estratégia de aprendizagem: 

Essa semana será muito divertida com Brincadeiras e Estimulação, que são fundamentais para o 

desenvolvimento das crianças em diversas áreas. Iniciaremos nossa brincadeira de hoje, muito simples e 

rapidinha, pode ser feita na hora de entrar em casa ou em qualquer lugar. Basta pedir para as crianças subir 

nos seus pés, depois, é só segurar as mãos e caminhar e andar, a ideia é que eles andem juntos desta 

forma, para todos os lados, dançar, subir escadas! E aproveitar o momento que sempre gera boas risadas. 

Além de divertida é ótima para coordenação, para o equilíbrio e todos se divertem. Brinque de fazer uma 

curva, ande um pouco mais rápido. O importante é brincar! 

DICA: Vocês podem colocar uma música bem animada e tentar dançar juntinhos e realizando os movimentos 

solicitados na música. 

 

 

 

Observação: Não se esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou 

relatando como foi o momento da atividade e uma boa diversão. 

 


