
 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:30/07/2021 SEMANA: 19 

PROFESSOR: Camila, Dejanira, Lucirene, Marli, Priscila, Rosimayre. TURMA: 
Berçário 1- A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

 
Atividade: Varal de bexigas! 

 

Recurso: celular, tablet, computador, Smart TV, material retirado na escola 

(bexigas e barbante). 

 

Estratégia:  

Antes de iniciar a brincadeira o adulto responsável irá preparar o varal, como 

explicado no vídeo enviado pela professora no grupo de WhatsApp da sala, 

deixando o brinquedo como na imagem. Uma sugestão é amarrar o varal entre 

duas cadeiras. 

Com o espaço preparado coloque a criança próxima ao varal de acordo com o 

seu desenvolvimento (deitado, sentado, engatinhando ou em pé), deixe a criança 

explorar, tocar e observar o varal, conforme ela for tocando na bexiga nomeie a 

cor que ela está segurando. 

Observação: Por motivos de segurança as bexigas devem ser usadas com 

supervisão constante de um adulto, não deixe a criança sozinha. 

Observação: 

Famílias compartilhem esse momento conosco através de vídeos ou fotos e 

relatem como foi essa experiência, para isso solicitamos que observem a reação 

da criança. 

Qual foi a reação da criança? Gostou? Chorou? Explorou? Se assustou? 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Para encerrar a semana de brincadeiras lúdicas oferecemos uma brincadeira 

com bexigas que desenvolvem a cognição, raciocínio lógico e vocabulário. 



 

 

 

 

 

 

    
 

ESCOLA MUNICIPAL: PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:30 /07/2021 SEMANA: 19 

PROFESSOR: Amanda, Jéssica, Neide, Shirlei, Silvana e Simone. TURMA: 
Berçário 1 B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

 
 

Atividade: Brincar de puxa puxa. 

 

Recurso: Puxa puxa do kit de atividades. 

 

Estratégia: 

O adulto apresenta o brinquedo do kit de atividades para a criança e diga o nome 

da brincadeira de Puxa puxa, explica que vocês irão brincar de puxar as fitinhas 

e a tampinha, onde o adulto puxa primeiro para demonstrar para a criança e ela 

também tenta puxar a outra, será uma vez de cada, quando terminarem de 

puxar, comecem novamente a brincadeira.  

Relate como foi e se a criança gostou ou teve alguma dificuldade ao puxar.  

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta desta atividade é apresentar para a criança diferentes brinquedos, 

utilizando materiais recicláveis e que ela possa experimentar e explorar as 

possibilidades corporais. 

 

 

 


