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Estratégia de Aprendizagem:  

 ATIVIDADE: MINHA BRINCADEIRA PREFERIDA 

 

As brincadeiras constituem uma importante ferramenta de 

aprendizagem para as crianças. Por meio delas, os pequenos são 

estimulados de maneira divertida e espontânea, fixando conhecimentos tanto no âmbito 

individual como no coletivo. 

Além disso, tais brincadeiras e jogos podem ser muito úteis para o desenvolvimento 

da independência das crianças, assim como, para o raciocínio estratégico, coordenação 

motora, equilíbrio e noções de lateralidade. É ainda uma bela oportunidade de criar laços e 

fortalecer vínculos entre os participantes, contribuindo para a formação de uma sociedade 

empática e solidária. 

Agora conte para nós a brincadeira que a criança mais gosta. Nos envie no grupo 

fotos ou um vídeo recente dela brincando para que possamos prestigiar este momento e 

também avaliar o desenvolvimento.  

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO:  
 

  DATA: 08/09/2021                       SEMANA 25 

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

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



 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 ATIVIDADE: BRINCAR DE ESTÁTUA  

Nessa semana as atividades sugeridas serão brincadeiras 

tradicionais que resgatam nossa cultura. Para hoje, a 

proposta é atividade é a brincadeira da Estátua ao som da música “Estátua diferente”. 

 O adulto responsável deve preparar um espaço para a criança dançar à vontade sem 

perigo e as pessoas da família também pode participar da brincadeira.  

 Coloque a música para que todos possam dançar e repetir os movimentos conforme 

o comando da música (mãos para cima, mãos para baixo).  O desafio pode ser feito quantas 

vezes a criança desejar.  

 Como devolutiva esperamos receber fotos/vídeos do momento da atividade registrado 

pela família via WhatsApp no grupo da escola/ família. Bom divertimento. 

               Link.: https://www.youtube.com/watch?v=QAGphdpM8a4  

 

 

 

 

 

 

         

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 08/09/2021 SEMANA: 25 

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

TURMA: B1B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e formas. 

https://www.youtube.com/watch?v=QAGphdpM8a4

