
 

ESCOLA MUNICIPAL JULIA DEL CORTO RONCON  

Nome do aluno:  Semana 20 

Professor: Arlete, Cida, Luciana, Neusa, Viviani. Data: 05/08/2021 Turma: BIA 

Campos de Experiência: Corpo, Gestos e Movimentos.  

 
 4ª Atividade da semana – Cama de gato no cesto  

Objetivo: Manipulação de objetos diversos, compreensão de dentro e fora e desenvolvimento 

das habilidades motoras. 

Como fazer: Vamos precisar de barbantes ou elásticos, uma cesta com espaços e aberturas nas 

laterais e objetos como bolinhas coloridas, brinquedinhos de plástico de tamanho médio ou 

pequeno. Com o elástico ou barbante, trace uma teia de aranha entre as aberturas da cesta. 

Passe e repasse o barbante ou elástico algumas vezes entre as aberturas. Mostre a criança como 

se brinca colocando os objetos, um por vez, dentro da cesta e depois, retirando-os, peça que faça 

o mesmo, se a criança encontrar dificuldade, auxilie-a no processo. Faça elogios à criança toda 

vez que conseguir executar a atividade.   

 



 

ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  Semana 20  

Professor: Eliana, Elizabeth, Elizete, Maria, Nayara, 
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Data: 05/08/2021 Turma: BIB   

Campos de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

Tema: Brincadeiras/ Maria da Penha vai à escola 

Atividade: Aviãozinho de papel. 

Essa atividade tem como objetivo desenvolver noções de equilíbrio, espaço, coordenação motora 

e lateralidade. 

Materiais necessários: folha de sulfite, caderno, revista etc. 

Desenvolvimento: pais/responsáveis juntamente com a criança assistam ao vídeo "o papel que 

queria ser um aviãozinho". Em seguida, pegue a folha escolhida e comece a construir o aviãozinho, 

permitindo que a criança ajude na construção alisando o papel para fazer os vincos. (Faça um avião 

para cada pessoa que irá participar da brincadeira). Depois do brinquedo pronto dirija- se a um local 

externo, aberto e espaçoso. Ensine a criança como brincar e incentive-a fazer o arremesso para 

que o avião voe. Nesse momento, o adulto poderá interagir perguntando: qual o avião foi mais 

longe? Qual voou mais alto? Divirtam-se com a brincadeira!!! 

Link do vídeo: https://youtu.be/4CnMEuc3afk  – o papel que queria ser um aviãozinho.          
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