
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA    

NOME DO ALUNO:  DATA:10/09/2021 SEMANA:  25 

PROFESSOR: Camila, Dejanira, Lucirene, Priscila, Marli e Rosimayre TURMA:  B1A 

Objetivo de aprendizagem: Explorar o ambiente pela ação e observação 
manipulando, experimentando e fazendo descobertas. 

 

  

               
  

Link da atividade:  https://youtu.be/FiDZUt4dXnA 

Canção de outono / canções para crianças 

Atividade:  Caixa Sensorial Outono  

Recurso: caixas diversas, bacias, sacolas, folhas, etc. 

Estratégia:  O adulto com a criança irá assistir ao vídeo “Canção de outono / canção 

para criança”. Após leve a criança para um passeio no jardim ou quintal para observar 

as plantas e árvores, após o adulto irá pegar folhas grandes, essas folhas não precisam 

estar totalmente secas. Em seguida coloque em uma caixa ou qualquer recipiente que 

tenha em casa, ou se preferir coloque as folhas no chão e deixe a criança manipular as 

folhas sentindo a textura. Para os bebês de colo o responsável irá pegar a folha e 

mostrar para a criança deixando manipular as folhas.  

Compartilhem conosco esse momento através de vídeo ou fotos. 

Curiosidade sobre esta atividade:  Esta atividade educativa tem como objetivo 

trabalhar e explorar movimentos de preensão e manipulação. Por meio do lúdico, as 

crianças podem explorar e manipular diferentes objetos como, folhas secas e filhas 

verdes, etc., e ainda explorar duas propriedades. 
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 10/09/2021 SEMANA: 25 

PROFESSOR: Amanda, Jéssica, Neide, Shirlei, Silvana e Simone. TURMA: 
Berçário 1 B 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e 
lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e 
objetos. 

 

 
 

Atividade: Varal de inverno. 

 

Recurso: 02 cadeiras, pedaço de barbante (linha grossa ou varal), pregador, 

peças de roupa (inverno – touca, luva, meias, etc.). 

 

Estratégia: O adulto organiza o espaço amarrando entre duas cadeiras (bancos 

ou paredes) o pedaço de barbante, verifica se está bem amarrado. Juntamente 

com a criança escolha algumas peças de roupas de inverno para que possa 

pendurar no varal, em seguida, demonstra a criança como colocar a peça e 

prender com o pregador. Pronto! Agora é só se divertir e pendurar as roupas. 

Observe a interação da criança ao escolher as peças de roupas, se consegue 

abrir/fechar o pregador, pendurar as peças no varal com ou sem o pregador. 

Relate e registre as reações dessa divertida experiência. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Essa brincadeira proporciona o desenvolvimento da coordenação motora fina, 

auxilia a criança aprender abrir/fechar realizando o movimento de “pinça”, 

segurança e autonomia, arremessar um objeto (colocar a roupa no varal), 

interação. 


