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EDUCAÇÃO INFANTIL – ETAPA III (CRIANÇAS PEQUENAS – PRÉ-ESCOLA) 
ROTINA SEMANAL – DE 19 A 23 DE OUTUBRO DE 2020 

 
ALUNO (A):______________________________________________PROFESSOR (A):____________________ 

ESCOLA (     ) EMEI “PROFª RUTE THONI BÉRGAMO”;    (     ) EMEI “PROFª MARIA DE LOURDES SALEMI BERTELLI”;        

(     ) EMEI “ÂNGELA MARIA BÉRGAMO ANTUNES” 

 

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

JOGO DA MEMÓRIA DE TRÂNSITO 

Objetivo da BNCC: EF01/ET05 
Proposta de atividade: Brincar e conhecer figuras de trânsito por meio do jogo de memória Placas de trânsito. 
Materiais usados: Figuras de trânsito em anexo 01. 
Número de participantes: O número de pessoas que tiver em casa de 2 a 4 pessoas ou 3 a 5 pessoas. 

Desenvolvimento: O jogo da memória é um clássico jogo formado por peças que apresentam uma figura em 
um dos lados... Caso as figuras sejam iguais, o participante deve recolher consigo esse par e jogar novamente. 
Se forem peças diferentes, estas devem ser viradas novamente, e sendo passada a vez ao participante 
seguinte. (Antes do jogo, fale com a criança o significado das placas na atividade). 

Obs.: Sempre que passar a vez virar a figura no mesmo lugar e mostrar a figura para outro jogador.  

 

BOLINHA DE SABÃO 

Objetivo da BNCC: EO02/ ET02 
Proposta de atividade: Brincar com bolinha de sabão possibilitando a coordenação motora e explorar suas 
habilidades e o ambiente ao soltar as bolinhas de sabão. 
Materiais usados: Tesoura sem ponta, garrafinha pet, açúcar e detergente. 
Número de participantes: 2 a 4. 

Desenvolvimento: Utilize a tesoura para recortar a garrafinha ao meio. Na parte de cima da garrafinha será 
para soprar e na parte debaixo será o copo parar colocar a solução. A criança coloca a boca da garrafinha na 
solução descrito abaixo e sopra do outro lado. Agora, divirtam-se soprando bolinhas. Você também pode 
explorar as quantidades: contar quantas bolinhas foram feitas, quantas estouraram, entre outras. 

 
Obs.: A Família deve ajudar as crianças a confeccionar esse brinquedo e observar a criança durante a brincadeira. 
Não se esqueçam de registrar com fotos ou vídeos e encaminhar para os professores.  
 
Se tiver dúvida acesse esse link: https://www.youtube.com/watch?v=w5siNQmWbmo 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

RECEITA: SOLUÇÃO PARA BOLHA DE SABÃO INGREDIENTES: 
• 100 ML DE DETERGENTE OU SABONETE LÍQUIDO  
• 250 ML DE ÁGUA  
• 02 COLHERES DE AÇUCAR  
MODO DE PREPARO: 
EM UM RECIPIENTE MISTURE TODOS OS INGREDIENTES COM 
UMA COLHER, PORÉM SEM  
CHACOALHAR PARA QUE AS BOLHAS FIQUEM MAIORES.  
PRONTINHO, AGORA A SOLUÇÃO ESTÁ PRONTA PARA SE 
TRANSFORMAR EM LINDAS BOLHAS! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=w5siNQmWbmo
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Anexo 01: JOGO DA MEMÓRIA 

 

http://abcdoeducar.blogspot.com/2014/08/jogo-da-memoria-do-transito.html acessado em 01/10/2020 

http://abcdoeducar.blogspot.com/2014/08/jogo-da-memoria-do-transito.html

