
 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 ATIVIDADE: BOLA NO CESTO 

A proposta de hoje é uma forma divertida da criança desenvolver a 

coordenação motora, percepção visual e tátil, concentração, 

atenção e principalmente trabalhar noção de espaço e força, 

lateralidade e equilíbrio. 

 Agora, veja só como é fácil organizar a brincadeira! 

 Escolha um lugar espaçoso em sua casa e providencie os 

seguintes materiais:  

• Um cesto,  

• balde,  

• bacia ou caixa de papelão, 

• folhas de papel (jornal, revistas, panfletos etc.) que servirá 

para fazer as bolas.  

 Após, pegue a folha de papel e amasse até formar uma 

bola e peça que a criança faça o mesmo, incentivando-a confeccionar várias bolas. Feito 

isso, posicione o cesto com uma pequena distância da criança e inicie a brincadeira. Coloque 

as bolas confeccionadas perto da criança, orientando-a a arremessá-las uma de cada vez 

até acertá-las dentro do cesto. Durante este momento, aproveite para incentivá-la a 

arremessar as bolas, alternando as mãos e com as duas mãos juntas, e também, contando 

quantas bolas caíram dentro do cesto. Caso a criança apresente um pouco de dificuldade 

em realizar a atividade, segure em sua mãozinha, estimulando-a a arremessar as bolas até 

acertá-las dentro do cesto. Após finalizar a atividade, não esqueça de parabenizá-la. 

Divirtam-se e boa atividade! 

Não esqueça de registrar esse momento com foto ou vídeo e compartilhar conosco! 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 10/09/2021 SEMANA: 25 

PROFESSORES: Leila, Rosangela, Sandra, Daniela, Elisangela, Lourdes e 
Maria José. 

TURMA: B2A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos 



 

                                                                                

 

                                                

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

ATIVIDADE: BRINCADEIRA BATATA QUENTE 

 

Os jogos e brincadeiras culturais são passados de 

geração a geração e que todas as crianças apreciam, brincam e se 

divertem bastante. Durante as brincadeiras as crianças se 

desenvolvem pois exploram movimentos corporais, aprendem sobre lateralidade, números, 

ritmos musicais e adquirem noções espaciais. 

 A proposta desta atividade é envolver as crianças e familiares em uma brincadeira 

bem conhecida “Batata quente”.  

• Sente com seus amigos no chão, formando um círculo 

• O adulto irá controlar a música, parando de vez em quando. 

• Enquanto cantar a música, “batata quente, quente, quente”.... vão passando a batata 

de mão em mão no ritmo da música, se for lenta passa a batata bem devagar de for 

rápida passem depressa. 

Ah, e não se esqueça de registrar esse momento e nos enviar para qiue possamos 

avaliar a criança!!! 
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ANEXO: 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

https://youtu.be/7Qel7UqH1B4  

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

https://youtu.be/7Qel7UqH1B4

