
 
 

  

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 28/07/2021 SEMANA: 19  

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

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

                                      BRINCADEIRAS LUDICAS. 

Atividade: Jogar boliche. 

Recursos: garrafas pet ou embalagens vazias de produtos de higiene etc; bola 

(pode ser feita com meias se não tiver bola em casa) 

Estratégia:  

Após explicar para a criança as regras do jogo de boliche (acertar as embalagens 

vazias de uma distância estipulada pelo adulto responsável com a bola para ver 

quantas irá derrubar) O adulto responsável irá colocar as embalagens vazias 

alinhadas, oferecer a bola para a criança, para que ela jogue e conte quantas 

embalagens derrubou. Registre este momento em vídeos e envie para o grupo 

da escola com um breve relato do comportamento da criança durante   a 

atividade: jogou a bala na direção certa? Entendeu que tinha que derrubar as 

embalagens jogando a bola? Conseguiu contar as embalagens derrubadas com 

ou sem a ajuda do responsável? 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta para esta  atividade e auxiliar na coordenação motora, noção 

espacial, desenvolver estratégias  de jogo, e apropriação do sistema numérico.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 
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PROFESSOR: RAQUEL, MARCELY, MERIVANIA e JACQUELINE TURMA: 
MATERNAL B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos 

  

                            
 

Atividade: Alinhavo – “Caminho do sapinho” 

 

Recurso: Celular, computador e material do kit oferecido pela escola 

  

Estratégia: Para nossa atividade de alinhavo, ofereça o material confeccionado 

pelas professoras, explique para a criança que ela terá que passar o palitinho 

com a linha por dentro dos macarrões como se fosse o caminho percorrido pelo 

sapinho para chegar até o bolo. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: A atividade de alinhavo é importante para 

o desenvolvimento da concentração e da coordenação motora fina, além 

disso estimula a atenção, lateralidade direcionalidade e o tônus muscular 

preparando a criança para a escrita.  

 


