
    

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL IR. MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

NOME DO ALUNO: DATA: 13/10/2021 SEMANA: 30 

PROFESSORES:  Bárbara Nainá dos Anjos de Jesus e Marcia Gonzaga 

Braga Oliveira. 

TURMA:JD I 

A, B e C.  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

TEMA: SONDAGEM 

Sondagem é a atividade de diagnóstico das hipóteses de escrita de cada aluno de uma turma 

de alfabetização e é usada para avaliar a evolução do processo de aprendizagem. 

 

ROTINA: Estabelecer uma rotina é importante e necessário para o desenvolvimento da 

independência e autonomia infantil. Sendo assim segue nossa rotina. 

Contagem: responsáveis separem objetos (prendedor de roupas, lápis colorido, brinquedos, peças 

de montar...) em seguida solicite que à criança faça a contagem. 

Escrever o nome próprio. 

Leitura do alfabeto e identificação das vogais. 

 

ATIVIDADE: Boliche 

Jogar boliche é uma delícia e não precisa de muitas coisas para começar a brincadeira em casa. 

Com uma bola (de meia ou com jornal amassado, envolvido em fita adesiva) e cinco garrafas 

plásticas usadas e lavadas, a diversão já pode começar. Para tornar a brincadeira visualmente 

mais atrativa, você pode usar uma caneta de marcador permanente ou fitas adesivas coloridas. 

Numerando as garrafas, as crianças aprendem a reconhecer os algarismos, praticam a leitura e a 

contagem. Ao jogar a bola, aprendem a avaliar a força e a distância, além de entenderem a relação 

de causa e efeito e treinarem a solução de problemas na prática. As garrafas são colocadas em 

forma de triângulo e então basta lançar a bola. Cada jogador pode fazer dois lançamentos e quem 

acertar todas as garrafas da primeira vez, o famoso strike, pode comemorar muito! Cada garrafa 

vale um ponto e, assim é só pedir para fazerem traços em um papel para cada garrafa que caiu, 

no final basta contar cada traço e descobrir quem ganhou. 

 Esta atividade está direcionada para as crianças de casa e as que estão frequentando aulas 

presenciais. 



Objetivo da atividade: Além de promover o desenvolvimento desse esquema corporal, 

o jogo estimula a percepção visual, a contagem e a linguagem. As crianças são convidadas 

a contar quantos pinos derrubaram e, depois, verbalizam o resultado para o grupo. 

 

 

 

 

Compartilhe conosco com fotos ou vídeos no grupo da sala. 

 


