
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 21 

Professores: Alexandre, Fabiana, Maria de Lourdes, 

Maria do Carmo, Claudia, Cristiana, Eliane, Milene, 

Sarah. 

 

Data: 11/08/2021 

Turma: 

Maternal A e 

Maternal B. 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

 

TEMÁTICA VALORES 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Brincadeira Lençol ball 

Na brincadeira de hoje, vamos estimular a convivência social, com objetivo de exercitar a 

contribuição coletiva, controlando e arremessando a bola ao cest. Os pais ou um adulto 

explicará a criança e aos participantes que cada um segura na extremidade do lençol (nas 

pontas), controlando a bola em cima do lençol, em seguida vão arremessando a bola até 

entrar dentro do cesto sem que ela caia. Quando encestar a bola a brincadeira estará 

realizada.  

Bom divertimento! 

 

 

 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou 

relatando como foi o momento da atividade. 

 



 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana: 21 

Professores: Carolina Q, Reinaldo, Gilmar, Silvia, 

Caroline F, Elaine, Eliana e Ilma. 

 

Data: 11/08/2021 

Turma: 

Maternal C e 

Maternal D 

Campo de Experiência: O eu, o outro, e o nós. 

 

TEMÁTICA: VALORES E RESPEITO 

Estratégia de aprendizagem:  

Desenvolver a atenção, concentração, coordenação motora, equilíbrio 

e noção espacial. "Eu consigo assim"  

 

Atividade: 1° momento 

Vamos assistir ao vídeo do Professor Gilmar sobre o resumo da história 

“Respeito as diferenças”. Converse com a criança, diga a ela que precisamos respeitar o próximo. 

Que todos nós somos importantes e podemos ajudar nossos colegas. Em seguida, coloque um 

brinquedo no chão e conte três passos de distância dele. Peça para a criança tentar pegá-lo, sem 

pisar no chão, vale de qualquer outra forma, menos andar até o brinquedo. 

Pergunte: SE VOCÊ NÃO PUDESSE ANDAR, COMO PEGARIA O BRINQUEDO? 

 

2° momento 

Coloque um brinquedo onde a criança não alcança, e peça para ela pegar. Ao lado, deixe algo que 

ela possa utilizar como apoio, sem falar para ela como fazer. É interessante colocar primeiro a cadeira 

ou outro apoio antes do brinquedo. Compartilhe o desenvolvimento da atividade conosco, para 

podermos ver a linha de raciocínio da criança. 

 

Segue o link para acessa ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=hVTKdT5-hBQ  

  

Observação: Não se esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando 

como foi o momento da atividade e uma boa diversão. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hVTKdT5-hBQ

