
EMEB MACHADO DE ASSIS

Como informado no Caderno “CONSTRUÍNDO

APRENDIZAGENS”, já entregue às famílias, a partir

desta semana postaremos propostas de vivências

para auxiliá-los com a rotina em casa, a fim de

favorecer o desenvolvimento infantil, priorizando a

ludicidade e as interações.

Desejamos Boas Vivências!!!

Equipe Machado De Assis



EMEB MACHADO DE ASSIS

SEMANA DE 14/09 a 19/09

PROPOSTA 01: BOLICHE COLORIDO

br.freepik.com/

Você já imaginou quantas coisas diferentes as crianças podem aprender 

brincando com garrafas pet e água colorida?

Essa brincadeira promove estímulo visual 

através das cores, compreensão de regras e 

desenvolvimento de movimentos corporais. 

As crianças gostarão muito se puderem 

ajudar na organização da brincadeira, se 

sentindo úteis.

 Dá para brincar em duplas; entre irmãos ou com todos os 

familiares.



VAMOS BRINCAR:

 Escolha um espaço adequado para realizar a brincadeira;

 Separe 6 garrafas pets (de preferência transparentes), 1 bola, tinta

guache ou outro corante e água.

 Chame as crianças para ajudarem a encher as garrafas com água

(menos da metade da garrafa). Encham cada uma com uma cor, coloque-as

lado a lado e explique como se joga a bola para derrubá-las.

.
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O Adulto deve jogar a primeira vez e sempre nomear suas ações, como por exemplo:

“ Vou jogar, olha como eu preciso abaixar”.

Na vez da criança também dê orientações: “ Abaixe um pouco, e jogue a bola com

força em direção as garrafas”.

IMPORTANTE: Planeje, inicialmente, uma distância ideal para que a criança consiga

derrubar na primeira jogada, para que se sinta estimulada. Aos poucos vá

distanciando as garrafas. Sempre incentive e comemore as conquistas!

Aproveite para contar quantas garrafas foram derrubadas!

Além da diversão, esse jogo faz com que as criançam percebam noções de distância,

movimento, direção e posição.



PROPOSTA 02: “SEU MESTRE MANDOU”

Vamos resgatar mais uma brincadeira em que toda família pode participar?

Como sabemos as crianças necessitam de 

referências: elas enxergam os

mais velhos como exemplos e adoram 

imitá-los. Por isso brincar de “seu mestre 

mandou” é tão divertido!

PARA COMEÇAR o “Mestre” diz a seguinte frase: “O mestre mandou”. 

Em seguida os outros participantes respondem: “Fazer o quê?”. 

Usando a criatividade a pessoa que será o mestre terá que fazer algum movimento ou 

dar alguma comanda para que os outros participantes repitam. Sugestões:

o Pular com uma perna só  

o Mandar beijos  

o Bater palmas

o Etc. 

Para que a brincadeira continue e todos participem, quem está de mestre pode  

escolher outro para ficar no seu lugar .

Além de ser divertido, as crianças desenvolvem coordenação motora, atenção, 

agilidade, concentração e estímulos, além de aprenderem a esperar a sua vez. 


