
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

ATIVIDADE: QUAL O SEU NOME? - DESAFIO DA 

CHAMADINHA 

 

A chamada na Educação Infantil é muito importante para o trabalho de identidade da 

criança. Torna-se um momento lúdico. 

Hoje nosso desafio é assistir a chamadinha que chega ao WhatsApp todas as manhãs 

e compartilhar com os colegas um vídeo para que todos possam ver o nome dela na 

chamadinha que foi disponibilizada na escola.  O responsável irá mostrar a foto e pronunciar 

o nome da criança. Como devolutiva esperamos receber fotos/vídeos da atividade proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO:  
 

  DATA: 13/09/2021                       SEMANA 26 

PROFESSORAS: Andréa, Antônia, iara, Janaína, Silvana, Zilmara TURMA: B 1 A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

BOLICHE DE GARRAFAS PET 

As crianças pequenas adoram brincar. Nos jogos e brincadeiras 

elas são desafiadas a perceber, reconhecer e explorar suas possibilidades 

corporais, emocionais e cognitivas. Essas estratégias permitem que as crianças façam 

conexões importantes para compreenderem o mundo que as cercam, além de promover o 

bem estar e a diversão. Uma atividade muito divertida para os pequenos é fazer a brincadeira 

do boliche, feito com garrafas pet ou com garrafas de água vazias. Essa atividade promove 

o desenvolvimento do esquema corporal, estimulando a coordenação motora, percepção 

visual, noções de espaço, além da contagem e da linguagem, favorecendo o aprendizado.  

Para realizar a brincadeira do boliche o adulto responsável deverá explicar as regras da 

brincadeira para a criança, que consiste em jogar a bola de uma certa distância e tentando 

derrubar o máximo possível de garrafas. Depois, escolha um lugar seguro e disponha as 

garrafas, onde a criança deverá jogar a bola e tentar derrubar as garrafas (também 

chamadas de pinos). Aproveite a brincadeira e faça um desafio em família. Boa diversão! 

 Sugestão: Coloque papel colorido ou enfeite as 

garrafas, usando a criatividade. 

Como devolutiva esperamos receber fotos/vídeos da 

atividade proposta no grupo via WhatsApp 

Recursos: 5 ou 6 garrafas pet limpa e vazias, uma bola 

ou bola de meia 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 13/09/2021 SEMANA: 26 

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

TURMA: B1B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos  


