
 
 

 

 

 

 

 

 

E.M PROFº ANTONIO LACERDA BACELLAR   

Nome do aluno:   Data: 04/ 08/2021 

Quarta-feira 

Semana: 20 
Professora:  Carliane e Fernanda Turma:  JD II A e B. 

    

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e forma/ Corpo gestos e movimento/ Escuta, fala, pensamento e 
imaginação/Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se, conviver. 
 
 
 

ATIVIDADE:  Equilibrio 
 

Praticando o equilíbrio  sem sair do chão. Cole fita adesiva em linha reta no chão para que seu filho 
pratique a caminhada sobre essa linha – para a frente e para trás! Ou crie um circuito com fita (crepe) no 
formato de zig-zag. Agora é só brincar!! 
 

 

 
 

 



 

 

E.M PROFº ANTONIO LACERDA BACELLAR   

Nome do aluno:   Data:   
05/ 08 /2021 

Quinta-feira 

Semana: 20 
Professora:  Carliane e Fernanda Turma:  JD II A e B. 

    

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e forma/ Corpo gestos e movimento/ Escuta, fala, pensamento e 
imaginação/Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se, conviver. 
 
 
 

 
 ATIVIDADE:  hoje vamos trabalhar nossa memória? Jogo de imitação 
 
A ideia é colocar duas cartolinas no chão e  recortar papeis  coloridos e colar ( com uma fita) esses papeis 
coloridos no papel branco conforme foto abaixo. Para saber como brincar, é só ver o vídeo!!! 

 

 

Segue o link de como brincar: https://youtu.be/RSaAVgD9r0k  

observação: se achar um pouco difícil você pode adaptar a brincadeira. 

 

https://youtu.be/RSaAVgD9r0k


 

E.M PROFº ANTONIO LACERDA BACELLAR   

Nome do aluno:   Data:   
06/ 08 /2021 

Sexta-feira 

Semana: 20 
Professora:  Carliane e Fernanda Turma:  JD II A e B. 

    

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e forma/ Corpo gestos e movimento/ Escuta, fala, pensamento e 
imaginação/Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se, conviver. 
 
 
 

ATIVIDADE: vamos brincar levar a bolinha para o quadrado com um canudinho? 

Para realização dessa atividade você vai precisar de fita auto colante, algumas bolinas de bexiga (somente um pouco 
cheias) e um canudinho. Conforme a imagem abaixo é só fazer dois retângulos uma maior e outro menor para soprar 
as bexigas para dentro dos retângulos.  

 

 


