
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

ATIVIDADE: BRINCADEIRA AO AR LIVRE, NO QUINTAL 

 

O desafio que as famílias vivem nesse momento de quarentena tem nos 

impossibilitado muitas vezes o sair de casa, mas sem dúvida, também tem estimulado a 

melhor exploração dos espaços úteis existentes nos lares. Então para a atividade de hoje 

sugerimos que o responsável use a imaginação e brinque com seu pequeno (a) no ambiente 

externo da casa, tomando sol, curtindo brincadeiras no quintal, de forma que ela perceba e 

seja estimulada para novos desafios. Não se esqueça de registrar esse momento com fotos 

ou vídeos e compartilhe conosco no grupo de WhatsApp. 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO:  
 

  DATA: 15/09/2021                       SEMANA 26 

PROFESSORAS: Andréa, Antônia, Iara, Janaína, Silvana, Zilmara TURMA: B1A 

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



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 ATIVIDADE: BOLA AO CESTO 

 

  Segundo a base Nacional Comum Curricular (BNCC) brincar é um 

dos seis direitos de aprendizagem da educação infantil, que contempla as 

diversas formas de brincar – cotidianamente em diferentes espaços e 

tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu 

acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas 

experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. 

Esse brincar pode ser livre, assim como aquelas brincadeiras que envolvem regras. Assim 

sendo, a nossa proposta de atividade será brincar de bola ao cesto.   

 Escolha um local para realizar a brincadeira, de preferência ambientes livres, onde a 

criança possa brincar sem correr o risco de se machucar. Num primeiro momento o adulto 

responsável irá passar as regras da brincadeira para criança, que consiste em acertar a bola 

ao cesto a partir dos arremessos realizados pela criança. Organize o espaço e explique as 

regras e os comandos que serão executados durante a brincadeira; o cesto deverá estar 

posicionado a certa distância, onde a criança possa arremessar a bola e acertar dentro do 

mesmo. A cada acerto faça elogios, “parabéns! Você conseguiu", assim a criança se sentirá 

motivada a vencer o pequeno desafio. Se optar por confeccionar a bola, seja de meias em 

desuso ou sacolas, permita que a criança participe e estimule-a a falar o nome das cores do 

material selecionado. Como devolutiva esperamos receber fotos/vídeos da criança 

realizando a atividade proposta no grupo de WhatsApp. 

  Desejamos saber se a criança apreciou a brincadeira ou teve dificuldades em realizar o 

desafio proposto. 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA:15 /09/2021 SEMANA: 26 

PROFESSORES: Adelaide Simone, Elaine, Elma, Elisabete Fabiana e 
Vanderlânia 

TURMA: B1 B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos 



 

  

 

 

Materiais: 

 

✓Balde ou bacia; 

✓Bola de plástico ou de meias em desuso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


