
 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

ATIVDADE: GINCANA DO TAPETE 

  A atividade proposta tem como objetivo desenvolver o trabalho em 

grupo, o lidar com as diferenças, favorecendo a amizade, empatia e espírito de 

cooperação, criando assim, hábitos de boas maneiras. 

 Para realizar a gincana do tapete, convide os integrantes da família e juntos com a 

criança, subam todos em cima de qualquer tapete que tenha disponível em sua casa. A 

proposta da atividade é desvirar este tapete sem que as pessoas saiam em cima do mesmo. 

Isto só será possível se todos trabalharem em colaboração e saber respeitar e ouvir a opinião 

do próximo. Com certeza a criança irá se divertir nesse momento prático de união e, aos 

poucos, aprenderá na prática que juntos conseguimos superar desafios. Quando 

conseguirem comemorem para que ela entenda como é bom superarmos desafios em 

parceria com o outro.  Boa atividade. 

 Não esqueça de registrar este momento por meio de foto ou vídeo e nos enviar. 

                                       

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 05/08/2021 SEMANA: 20 

PROFESSORES: Leila, Rosangela, Sandra, Elisangela, Daniela, Adriana, 
Maria José e Lourdes 

TURMA: B2A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro e o nós 



 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 ATIVIDADE: PINTURA DO PEIXINHO 

  

 Não existe criança que não goste de desenhar e pintar, não é 

mesmo? Por mais que essa atividade possa parecer algo mais voltada ao entretenimento, 

ela é importante para que os pequenos desenvolvam diferentes habilidades como: a 

criatividade, valorizar a sua própria produção e possibilitar a ampliação da coordenação 

motora grossa e fina (movimentos de mãos que antecede a escrita), por meio da 

manipulação de materiais diversos. 

  iniciar a atividade o adulto irá passar a tinta guache na mão da criança e orientando-

-a a carimbar no papel sulfite. Em seguida, ajude-a a fazer os olhos e a boca do peixinho.  

Se preferir, ou não tiver a tinta, pode fazer o contorno da mão da criança, acrescentar os 

olhos e a boca, mostrar o desenho do peixe e pedir para pintar do jeito dela, com o lápis de 

cor ou giz de cera. 

 Registrar esse momento através de foto, vídeo ou mensagem e nos enviar.   
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