
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 ATIVIDADE: ESCONDE- ESCONDE MUSICAL 

 

A sugestão de nossa atividade de hoje é uma 

brincadeira muito divertida. Vamos precisar de um brinquedo musical, 

um rádio ou até mesmo um celular que pode ser escondido em algum lugar da casa sem que 

o pequeno (a) veja e, depois ligue o som, deixe que a criança tome a iniciativa de procurar 

de onde vem o som, movimentando-se com curiosidade. Brincando a criança interage com 

sons diversos desenvolvendo suas habilidades auditivas. Conforme seu pequeno (a) 

melhorar na brincadeira, você pode escolher esconderijos mais desafiadores! Então brinque 

família, não se esqueça de registrar esses momentos alegres com fotos ou vídeos e 

compartilhe conosco no grupo de WhatsApp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

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

PROFESSORAS: ANDRÉA, ANTONIA, IARA, JANAÍNA, SILVANA, 
ZILMARA 

TURMA: B 1 A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

  ATIVIDADE: CINE PIPOCA 

O que é ser criança? Ser criança é ser feliz e 

desfrutar intensamente de todos os instantes da vida. 

 Para esse momento que não podemos sair de casa uma ótima opção é fazer um cinema em 

casa. Pegue várias almofadas e travesseiros e coloque no chão.  Separe a pipoca e aproveite esse 

momento em família. Na hora de escolher os filmes sugerimos o desenho “Ta na hora da papa”  

 Em um espaço da sua casa e convide a criança para desfrutar desse momento de 

alegria assistindo ao filme “Ta na hora do Papa”. É importante que a criança possa 

conhecer cada alimento que fará parte da sua refeição. 

Ta na hora do 

papa 

Que cheirinho 

bom, que bom 

Que ta vindo do 

fogão, fogão 

Tem cheiro de tentação ‘ 

Arrozinho com feijão 

Vou mandar pro barrigão, gão, gão 

Ta na hora do papa! 

Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, 

Ta na hora do papa! 

 

 

Não se esqueça de registrar com fotos ou vídeo e nos enviar no grupo de WhatsApp. 

 

                         Link. https://www.youtube.com/watch?v=kgA_WFHjRQA   

 

           

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 13/10/2021 SEMANA: 30 

PROFESSORES:  Adelaide Simone, Elaine, Elma, Elisabete, Fabiana e 
Vanderlânia 

TURMA: B1B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Escuta, fala, pensamento e imaginação  

https://www.blogvidadecasada.com/decoracao-para-o-dia-das-criancas/
https://www.blogvidadecasada.com/decoracao-para-o-dia-das-criancas/
https://www.youtube.com/watch?v=kgA_WFHjRQA

