
    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PORFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 21/07/2021 SEMANA: 18  

PROFESSOR: Dirce, Juliana, Lúcia e Roseli TURMA: 
Maternal A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS. 

BRINCADEIRAS LÚDICAS 

 

 

Link da atividade: https://youtu.be/UWv5v3_upT0 

Brincadeira: Tênis de bexiga 

Atividade: Jogo de tênis com bexiga. 

Recursos: pratos plásticos e bexigas (disponível no kit de material de apoio do 

mês de julho para retirar na escola.  

Estratégia:  

A criança junto com um familiar irá jogar o tênis com bexiga, para isso basta 

pegar os pratos plásticos para ser as raquetes e a bexiga é a bolinha. Com a 

ajuda do prato irão jogar as bexigas um para o outro, ganha quem não deixar a 

bexiga cair no chão. 

Não esqueçam de gravar um vídeo e compartilha no grupo da escola, e nos 

conte como a criança se sentiu ao realizar a brincadeira. 

A participação dos alunos nas atividades é muito importante para o 

desenvolvimento deles.  

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta para essa atividade utilizar das brincadeiras para desenvolver na 

criança os movimentos diversos do corpo, a concentração, agilidade e regras do 

jogo. 
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 21/07/2021 SEMANA:18 

PROFESSOR: JACQUELINE, MARCELY, MERIVANIA e RAQUEL TURMA: 
MATERNAL B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e 

Transformações 

 

 

 

Atividade: Quebra- cabeça com palitos. 

 

Recurso: Palitos desenhados. (Esse material está no kit enviado para a casa) 

 

Estratégia: O adulto irá entregar o quebra cabeça para a criança auxiliando-a 

para descobrir qual imagem se formará nos quebra cabeças de palito de sorvete. 

Após descobrir qual figura se formou, tire foto e nos envie no grupo do 

WhatsApp. Obs. Caso tenha dificuldade de formar a figura, é só acompanhar a 

sequência numérica atrás de cada palito.  

 

Curiosidade sobre esta atividade: A habilidade de reconhecer padrões e 

estabelecer relações também é estimulada com o quebra-cabeças. Isso porque, 

quando a criança divide as peças em grupo por cores e formas, ela aprende a 

antecipar resultados e prever desdobramentos, desenvolvendo também a 

intuição 

 


