
 
ESCOLA MUNICIPAL JULIA DEL CORTO RONCON  

Nome do aluno:  Semana 28  

Professor: Arlete,  Luciana, Neusa, Viviani. Data: 27/09/2021 Turma: BIA 

Campos de Experiência: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação.   
 

 

1ª Atividade da semana: História – Um menino muito espoleta – Faz de conta 

Objetivo: Desenvolver a imaginação, a atenção, oralidade.  

Como fazer: Pais ou responsáveis organizem um espaço bem tranquilo e aconchegante para o 
momento da história. Após assistirem ao vídeo https://m.youtube.com/watch?v=VsYcIoKwpHo, 
peguem uns bichinhos de pelúcias e brinquem de contar historinhas para seu bebê, faça gestos, 
entonação de vozes, dê um nome para cada bichinho de pelúcia, enfim use a imaginação e estimule 
sua criança a participar desse momento junto com você.  

 

 

 

 

 

 

 

https://m.youtube.com/watch?v=VsYcIoKwpHo


 
 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  Semana 28 

Professor: Patrícia, Talita, Elizabeth, Eliana, Elizete e 
Roseli. 

Data: 27/09/2021 Turma: B I B 

Campos de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

 

Tema: O Mundo do Faz de Conta 

Atividade: Pote Mágico 

O Pote mágico foi elaborado com a intenção de acalmar as crianças, tornando um momento de 

relaxamento, descontração e diversão!  

Esta atividade favorece o desenvolvimento do raciocínio, da oralidade, percepção visual, assim 

como atenção e concentração 

 

Desenvolvimento da atividade: O adulto convidará a criança para esta atividade, mostre todos os 

materiais e como irá confeccionar nossa tarefa, realizando com o auxílio da criança. Encham o pote 

de plástico ou a garrafinha transparente com água um pouco mais da metade, adicione corante, 

uma pitada de glitter ou purpurina, lantejoulas e uma colher de chá de detergente de cozinha. 

Tampem bem os potes ou garrafinhas, se preferirem prendam com fita adesiva.  

Ao terminarem sacudam o pote, o adulto deverá mostrar as bolhas de sabão que se formam, 

incentivando para que a criança explore, agitando o pote ou garrafinha. Aponte cada pote com a 

cor respectiva: Olhe, o pote ficou todo amarelo! E este outro é todo verde! 

 

Materiais necessários: Potes plásticos ou garrafinhas transparentes, corante alimentício de cores 

variadas; glitter ou purpurina, lantejoulas, detergente de lavar louça e fita adesiva. 

 

 
 

 

 


