
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

ATIVIDADE: CARETAS/IMITAÇÕES 

 

Esta atividade consiste na possibilidade da família se reunir e propor brincadeiras 

onde, o adulto fará caretas, expressões e gestos e a criança será desafiada a imitar. Faça 

expressões de choros, risadas, levante os braços, se balance, se agache e levante e observe 

a expressão da criança, se ela consegue imitar ou não. 

Não se esqueça de registrar esse momento tirando fotos e nos enviando no grupo de 

WhatsApp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO:  
 

  DATA: 16/09/2021                       SEMANA 26 

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

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



 

  

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 16/09/2021 SEMANA: 26 

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

TURMA: B1B 

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

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:        

  BOLA NA TOALHA 

Os jogos e brincadeiras são atividades lúdicas que cumprem 

a importante função de desenvolver diversas habilidades, dentre elas as 

motoras, sociais, emocionais, etc. O ato de jogar, enquanto brincam, faz 

com que os participantes exercitem sua criatividade e a imaginação para a resolução das 

tarefas propostas. Os jogos e brincadeiras proporcionam a estimulação da atenção, da 

memória e da imaginação. Outro ponto importante é que permite também que a criança 

amadureça no relacionamento social, por meio do contato com os amiguinhos e adultos, 

dentro ou fora do círculo familiar e dessa forma, ela começa a compreender algumas regras 

de convívio e os papéis sociais. Assim sendo, a nossa proposta de atividade será promover 

um pequeno desafio, por meio da brincadeira – Bola na toalha. Os participantes irão segurar 

nas pontas da toalha com a bola ao centro; a regra da brincadeira é fazer movimentos com 

a bola na toalha sem colocar as mãos e nem a deixar cair no chão. 

Nesta brincadeira irão precisar de:  

•  dois ou mais 

participantes;       

• uma toalha ou 

lençol;                                       

•  uma bola 

 

      

Boa diversão e não se esqueça de nos contar no grupo como foi!!! 


