
 

 

    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:23/07/2021 SEMANA: 18  

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO, O NÓS 

BRINCADEIRAS LUDÍCAS  

 

Atividade: acerte o gol 
 
Recurso: caixa de papelão, tesoura ou estilete, bolinha ou bola de papel, copo 

ou caneca. 

 

Estratégia: 

O adulto responsável irá organizar os materiais junto com a criança, e o 

responsável irá fazer um corte arredondado na caixa, utilizando o copo ou 

caneca para fazer esse círculo, um tamanho que passe a bolinha com facilidade, 

lembrando também que não pode ser muito grande, pois a criança precisa 

estimular os movimentos dos braços para acertar o gol. 

Oriente a criança a realizar a brincadeira, movimentando os braços até que 

consiga acertar o gol. 

Registre essa atividade através de vídeo para que facilite nas observações das 

professoras. E nos conte como foi realizar essa brincadeira, se a criança 

apresentou dificuldades em se movimentar e acertar o alvo. 

A participação nas atividades é muito importante para o desenvolvimento da 

criança. 

  

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta desta atividade é apresentar brincadeiras lúdicas que envolvam 

motricidades, que estimule os movimentos dos braços, atenção, concentração e 

o estímulo a confeccionar seu próprio brinquedo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 23/07/2021 SEMANA:18 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos 

 

 

 

Atividade: Peteca. 

 

Recurso: Peteca do kit do material escolar.  

 

Estratégia: O adulto junto com a criança irá brincar com a peteca enviada. O 

objetivo é movimentar-se, estimulando a coordenação motora, através dos 

movimentos realizados com as mãos e os dedos.  Brinque a vontade em família.  

 

Curiosidade sobre esta atividade: Você sabia que ao brincar com a peteca 

você melhora a flexibilidade, favorece o fortalecimento dos ossos e têm uma 

maior agilidade nos movimentos?... Além disso, por ajudar a fortalecer os 

músculos e ossos se for praticada regularmente, também funciona como uma 

aliada para a prevenção de doenças como a osteoporose. 

 
 


