
 
ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana:18  

Professor:  Aurileide, Joelma, Karen, Kate, Lucilene, Lucimara, Márcia, 
Maria Cristina, Marta, Solange, Talita, Vanessa Mota e Vanessa 
Rodrigues. 
 

Data:22/07/2021 Turma: 
Maternal A-B-C 

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

TEMA: BRINCADEIRAS JULINAS 

ATIVIDADE: PESCARIA 

 

 

Olá família! Além das danças e comidas típicas, as brincadeiras sempre estão presentes nas festas JULINAS. 

Por isso, hoje nossa sugestão de atividade é brincar de pescaria, pois no brincar a criança desenvolve 

potencialidades como: comparar, nomear, analisar, criar, quantificar etc. 

1° MOMENTO: Para a brincadeira será preciso organizar o seguinte material:  1 bacia grande com água, 1 

pote pequeno, tampas (de caixa de leite, garrafa pet ou até brinquedinhos que flutuem), sugerimos alguns 

tipos de pegadores (prendedor de roupa, pinça, pegador de macarrão, palitos de sorvete ou de churrasco). 

• Organize um espaço para realizar a atividade 

• Providencie os materiais juntamente com a criança 

• Converse com a criança como será realizada a pescaria 

• Coloque água na bacia (até a metade). 

 2° MOMENTO: Deixe a criança colocar as tampas ou brinquedos na água para flutuarem, como se fossem 

os peixinhos e depois utilizando um dos tipos de pegadores sugeridos é só começar a pescaria. Orientar a 

criança para pescar os peixinhos e segurar firme para não cair e colocá-los no pote que está sem água. 

Quando terminar de pescar faça a contagem de todas as tampinhas. Se mais pessoas participarem da 

brincadeira pode fazer uma competição de quem pesca mais, porém deve-se colocar mais tampinhas. 

Lembre-se sempre de elogiar seu filho, pois ele se sentirá motivado e feliz. Para evitar possíveis acidentes 

não deixe a criança sozinha com a bacia de água e peças pequenas. Deixaremos aqui duas imagens como 

sugestão da forma de brincar.      

  BOA PESCARIA 

 



 
  

 

 

 

 

“Como proposta de devolutiva, propomos que os responsáveis nos enviem fotos ou vídeo da criança 

realizando sua atividade.”  

 


