
 
ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 29 

Professor: Aurileide, Franceli, Geanne, Marina, Renilda. Data: 06/10/2021 Turma: BIA 

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

 

Tema: Semana das crianças. 

Atividade: Brincar com bolinha de algodão. 

 

Olá Família. 

        Vamos propor uma atividade bem divertida com brincadeiras estimulantes e desafiadoras para nossas 

crianças.  Conseguir pegar objetos usando o dedo indicador e o polegar é uma conquista muito importante 

para o desenvolvimento da coordenação motora fina das crianças.  

Vamos brincar com algodão?  

Com uma garrafa vazia ou um copo e várias bolinhas de algodão, seja colorida ou não, deixe a criança 

explorar e encher a garrafa com os algodões. Caso não tenha algodão em casa vocês podem fazer bolinhas 

com folhas de revistas e jornais. Pedimos aos pais ou responsáveis que oriente a criança, durante a 

atividade. 

     

Se possível não esqueça de enviar fotos ou vídeos da atividade no grupo do WhatsApp da sua sala, 

obrigada. 

 

 

 

 

 



 
ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 29 

Professor: Adriana, Andréia, Deise, Elva, Lucimar S., 

Lucimara, Nalva, Orlanda, Sandra, Tânia, Telma e Yolanda 

Data: 06/10/2021 Turma: 

BIB e BIC 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos.  

 

Tema: Semana das Crianças 

Atividade: Fazer festa com o barangandão 

Olá Família! 

 

Vamos fazer festa! Com o corpo e gestos iremos construir um instrumento chamado 

balangandã, para os nossos movimentos, brincadeiras e danças, celebrando a Semana das 

Crianças! 

Faça tiras de panos leves, jornais, revistas, e/ou sacolinhas de supermercados, coloquem 

as tiras juntas e de um nó em uma das extremidades, deixe as tiras livres, leves e soltas para que 

a criança possa brincar, dançar e se movimentar livremente, como se fosse um pipa, um cachorro, 

ou até mesmo uma peruca... 

Um detalhe: como as crianças ainda são muito pequenas, sugerimos as tiras em tamanhos 

pequenos. 

Acesse ao vídeo abaixo e aprenda a fazer um balangandã ou barangandão: 

https://www.youtube.com/watch?v=VlLooVsg7IE 

 
PARABÉNS DA GALINHA PINTADINHA - Clipe Música Oficial - Galinha Pintadinha 4: 

https://www.youtube.com/watch?v=ei2-RjJDBHc  

 

Não se esqueçam de registrar esse momento e compartilhar conosco! 

https://www.youtube.com/watch?v=VlLooVsg7IE
https://www.youtube.com/watch?v=ei2-RjJDBHc

