
 
ESCOLA MUNICIPAL YOSHIHIKO NARITA 

Nome do aluno:  Semana 16 

Professor: Amanda, Andréia, Bianca, Daiana, 
Daniele, Eunice, Iolanda, Josefa e Tatiane. 

Data:  
26/07/2021 

Turma:  
Maternal A e B 

Campos de Experiência: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS. 
 

Atividade: Brincadeira com bola ao cesto.                        

Origem de como surgiu à recriação (é uma breve descrição): A recreação teve sua 

origem numa idade bem remota, foi na pré- história e ocorreu quando o homem 

primitivo se divertia para festejar o início da temporada de caça ou a habilitação de 

uma nova caverna. Mas, para a educação sistematizada, a recreação teve seu início 

na Alemanha em 1774, por um professor das escolas nobres da Dinamarca, criaram-

se os então chamados de Playgrounds em prédios escolares e desde então, foram 

surgindo outros tipos de recreações e em outras regiões.    

Objetivo: O ato de brincar, participar nas brincadeiras ou jogos, dirigidos ou não, 

desenvolve na criança suas habilidades físicas e motoras, como correr, saltar, pular, 

arremessar e outros, e também estimula a criança a aprender a criar regras, além de 

ser uma atividade divertida.  

Materiais necessários: Bolinha de plástico, de papel, de meia ou outra criatividade, 

balde comum, bacia ou cesto. 

 Como realizar a atividade: Organize um espaço adequado, onde possa desenvolver 

a atividade. Explique ao seu filho (a), como poderá brincar, qual é a melhor forma e os 

nomes da brincadeira. Em seguida, disponibilize uma bolinha outro objeto disponível 

no momento e vá aos poucos ensinando a ele, que é necessário arremessar a bolinha 

em direção ao cesto ou balde, de modo que ela caia dentro, se por acaso errar, o 

jogador terá três oportunidades, mas se errar novamente passará a vez para o outro, 

e assim seguirá a brincadeira para que todos possam participar. A criatividade é de 

acordo com o desenvolver da atividade, que poderá acertar e passar a bola para o 

amigo e também não estimula o ato de perder ou ganhar e sim, só o brincar e se 

divertir.                                    

Agora que já brincaram, não se esqueçam de nos enviar uma foto ou vídeo, sobre a 

brincadeira, e se gostaram.                                           

 Boa atividade! 

Segue o link: 

   https://youtu.be/xsJIcHE7vB4           

 

https://youtu.be/xsJIcHE7vB4

