
 
ESCOLA:ESTÂNCIA DELFIS 

NOME DO ALUNO: DATA:25/10/2021 SEMANA: 32 

PROFESSORA: Renata da Silva Brandão TURMA: Mini 

Maternal A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “O EU, O OUTRO E O NÓS” “CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS” “ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES” 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na 

interação com crianças e adultos. (EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para 
enfrentar dificuldades e desafios. (EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em 
frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes 
naturezas. (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 
pintar, rasgar, folhear, entre outros. (EI02ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, 
acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois). (EI02ET05) Classificar objetos, considerando 
determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.). (EI02ET08) Registrar com números a quantidade de crianças 
(meninas e meninos, presentes e ausentes) e a quantidade de objetos da mesma natureza (bonecas, bolas, livros 
etc.). 

 
Brincar e criar são momentos fundamentais para a criança, pois 

possibilita ao sujeito, a desenvoltura de sua criatividade no seu contexto 
social. Portanto, oportunizar as vivências lúdicas a fim de criar 

possibilidade de encantamento, que o criar, o imaginar e o fantasiar 
esteja presente no seu cotidiano. 

 
 

 
 
Atividade recreativa: Apanhador de batata 
 
Atividade: Para registrar a atividade, cole as bolas de papel no cesto para 
indicar maior e menor quantidade. 

Materiais: 
✓ Jornais e revistas 
✓ Dois cestos de boca larga. 

 



Desenvolvimento: Apanhador de batata 
Os participantes devem amassar várias folhas de jornal e revistas (serão as 
"batatas"). O educador deve distribuir as "batatas" em vários lugares. A um 
sinal do educador, os participantes, divididos em duas equipes, devem apanhar 
as "batatas" e colocá-las no cesto destinado ao seu grupo. Vence a equipe que 
apanhar o maior número de "batatas" 

.  
 



 


