
 
ESCOLA:ESTÂNCIA DELFIS 

NOME DO ALUNO: DATA: 07/10/2021 SEMANA: 29 

PROFESSORA: Renata da Silva Brandão TURMA: Mini 

Maternal A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “O EU, O OUTRO E O NÓS” “CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS” 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02EO03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da 
mesma faixa etária e adultos. (EI02EO06) Respeitar regras básicas de convívio social nas interações 
e brincadeiras. (EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e 
brincadeiras. (EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, 
embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes 
naturezas. 

 

 

Campeonato de tênis de bexiga 

As brincadeiras com bexigas sempre deixam as crianças muito animadas. Os balões 
são uma excelente opção para ampliar o aprendizado, de acordo com cada faixa etária, 

e fazem com que a aula se torne mais dinâmica e colorida. Além de divertida, a 
brincadeira promove o desenvolvimento da coordenação motora, ampliar a percepção 

espacial, contribui com aspectos cognitivos, lógicos e com noções de equilíbrio. 

ATIVIDADE:  Transforme pratinhos descartáveis em raquete e jogue uma animada 
partida de tênis de bexiga com as crianças. Um jogo super simples de fazer e brincar 
que vai render boas risadas. 

http://www.tempojunto.com/2014/04/26/pratos-descartaveis-viram-raquetes-de-bexiga/


Para essa atividade você irá precisar de: 

✓ Pratinho descartável 
✓ Uma bexiga 
✓ Palito de sorvete 
 
Observação: O pratinho pode ser substituído 
por papelão recortado em formato de círculo.   
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