
 
ESCOLA MUNICIPAL JULIA DEL CORTO RONCON  

Nome do aluno:  Semana 17 

Professor: Arlete, Cida, Luciana, Neusa, Viviani. Data: 28/06/2021 Turma: BIA 

Campos de Experiência: O Eu, O Outro E O Nós.  

 

 
Atividade: Brincando com sucata 

1ª Atividade da semana – 28 de junho  

Objetivo: Favorecer a criatividade das crianças através da brincadeira com materiais e objetos 

não estruturados 

Como fazer: Coloque alguns materiais recicláveis em uma caixa como: sucatas diversas, tampas 

e pedaços de tecidos de tamanhos e cores diferentes e escolha um espaço da casa para brincar 

com seu filho. Inicie a brincadeira, colocando a criança diante da caixa e observe quais são os 

objetos que mais chamam a atenção dela. Em seguida, mostre a ela novas possibilidades como: 

colocar tampinhas dentro de um pote, jogar objetos dentro da caixa, empilhar caixas, bater um 

objeto no outro etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  Semana 17 

Professor: Eliana, Elizabeth, Elizete, Maria, Nayara, 
Patrícia, Talita, Roseli e Vera. 

Data: 28/06/2021 Turma: BIB   

Campos de Experiência: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações 
 

 

Tema: Atividade Diversificada 

Atividade: Pipa de sacola plástica 

Esta atividade tem como objetivo desenvolver a atenção, concentração, autonomia, noção espacial, 

coordenação motora, equilíbrio, noção do próprio corpo, desenvolvimento oral, intelectual, social e 

percepção dos efeitos da natureza. 

 

Desenvolvimento: Os responsáveis deverão amarrar as duas extremidades superiores da sacola, 

e em seguida amarrar o outro pedaço, no meio do barbante já amarrado. Depois de tudo pronto, 

convide a criança para explorar a pipa em espaços externos e livres, pois o (vento) elemento da 

natureza é fundamental para garantir a diversão. É um brinquedo de simples manuseio que voa de 

acordo com sua posição em relação a força do vento. Demonstre aos pequenos que, ao correrem 

a sacola se encherá de ar e "voará”. As crianças irão apreciar e fazer novas descobertas. Se 

necessário ajude-a na hora de brincar. 

 

Materiais sugeridos: sacola plástica e dois (2) pedaços de barbante. 

 

                                                

 

 

 


