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CAMPOS DE EXPERIÊNCIA: 

Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: 

(EI02EF04). 

Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando 

cenários, personagens e principais acontecimentos. 

  

Bom dia, famílias! 

Tudo bem com vocês? 

 

Iniciaremos nossa incrível semana com a história do brincar, que nos permite 

uma reflexão sobre a importância da brincadeira na educação infantil, pois neste 

momento a criança desenvolve capacidades importantes, tais como a atenção, 

a imitação, a memória, a imaginação etc. O brincar é uma atividade que auxilia 

na formação, socialização, desenvolvendo habilidades: sociais, emocionais, 

físicas, afetivas e cognitivas. 

Observação: A história desta semana o adulto irá contar para a criança, ou seja, 

fará um breve resgate de uma brincadeira da sua infância, em seguida contará 

como foi a experiência de poder ter brincado! 

Passo a passo da atividade: 

1. O adulto se sentará com a criança; 

2. Irá resgatar na memória uma brincadeira ou jogo da sua infância; 

3. Conversará sobre a experiência vivenciada; 

Algumas ideias para a conversa: 



Qual brincadeira ou jogo era? 

Quantas pessoas participavam? 

Tinha regras e quais eram? 

Como era feita, ou seja, precisava de espaço / desenhar no chão / confeccionar 

alguma coisa? 

 

Exemplo: 

 

Este jogo eu, professor Rodrigo, gostava muito... 

 

O nome do jogo era: Cela de pião. 

Para começar o jogo precisávamos fazer um círculo no chão, poderia ser na terra 

ou no cimentado, colocávamos piões dentro deste círculo e com outro pião 

tentávamos retirar os que estavam celados; 

Não havia um número exato de crianças para jogar e a diversão era garantida. 

O jogo somente acabava quando todos os piões eram retirados da cela! 

 

 

 

 

 

 

 



Link do jogo: https://youtu.be/ItCrOvucshE 

 

 

Agora vamos colocar em prática nosso jogo ou brincadeira? 

 

Basta somente fazer um registro bem legal e enviar no grupo, pois estamos 

ansiosos para saber qual experiência o adulto vivenciou e agora está 

reproduzindo para a criança. 

 

Observação: 

Temos uma segunda opção de atividade nesta semana! 

Podemos ouvir a música: Pop Pop e dançar muito... 

Link da música: 

https://youtu.be/YKP7xvuHmZU 
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Não esqueça de fazer o registro e enviar no grupo. 

 

                        EQUIPE PALMIRA 

 

 


