
 

ESCOLA MUNICIPAL JULIA DEL CORTO RONCON  

Nome do aluno:  Semana 20 

Professor: Arlete, Cida, Luciana, Neusa, Viviani. Data: 03/08/2021 Turma: BIA 

Campos de Experiência: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações. 
 

 

2ª Atividade da semana: Potinhos divertidos! 

Objetivo: Concentração, coordenação olho/mão e manipulação de materiais diversos.  

Com fazer: A brincadeira é bem simples! Pais providenciem alguns potes de tamanhos diferentes 
com suas tampas, e se tiver com cores diferentes legal também. Vamos lá, sente-se com sua 
criança e coloque os potes em frente de ambos. Primeiro, empilhe os potes com as cores iguais e 
estimule sua criança a fazer o mesmo por alguns minutos, do jeitinho dela, depois tire as tampas 
dos potes e encaixe um dentro do outro, sempre mostrando para a criança como fazer. E para 
finalizar, a deixe brincar livremente com os potes, mas sempre com o olhar atento do adulto. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 
Nome do aluno:  Semana 20 

Professor: Eliana, Elizabeth, Elizete, Maria, Nayara, 
Patrícia, Talita, Roseli e Vera. 

Data: 03/08/2021 Turma: BIB   

Campos de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

 

TEMA: Minhas Brincadeiras / Maria da Penha vai à escola. 

Atividade: Comida Brasileira 

Você deve se lembrar de alguma brincadeira que gostaria que seu filho(a) aprendesse. Nessa 

proposta, você utilizará uma música que você cantou e brincou quando criança, e cantará para 

ele(a) estimulando sua oralidade, convívio familiar, ampliando suas emoções e gostos, além de se 

divertirem. 

Materiais sugeridos: aparelho de multimídia como celular, tablet, notebook ou tv. 

Desenvolvimento da atividade: Deixe a criança assistir uma vez a música pelo link abaixo, após 

cante com ela algumas vezes estimulando a fala, o desenvolvimento oral e a coordenação com as 

noções de comando solicitada na música. 

Depois, faça uma receita em família, cante alguma música de sua infância, ensine sua brincadeira 

favorita, aproveite para aumentar seus laços de afeto e suas memórias de união com seus filhos. 

Link da Atividade: https://www.youtube.com/watch?v=Nj2nA0FSQog 
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