Brinquedos e Brincadeiras
Sábado, dia 8 de outubro, das 10h às 12h30

Atividade com sessões definidas
Atividade

Proposta

Local

Canto e Movimento
Percepção de possibilidades de
interação da voz e do movimento

Sala 11

Horários e
Observações
2 sessões:
10h às 10h30
11h20 às 11h50

Dança Circular

2 sessões:
10h40 às 11h10
12h às 12h30

Vivência de
Capoeira

4 sessões:
10h às 10h30
10h40 às 11h10
11h20 às 11h50
12h às 12h30
É condição para
participação o uso de
roupa confortável e
tênis.

Demonstração das atividades
desenvolvidas em sala de aula,
contendo três momentos
diferentes: movimentos da
Capoeira, ritmo e relaxamento

Sala de
Capoeir
a

Atividades contínuas
Atividade

Canto do faz de
conta

Estação sensorial

Proposta

Brincar de faz de conta em um
ambiente com diversos cantos e
barracas de tecido
Atividades que envolvem a
exploração dos cinco sentidos:
visão, olfato, paladar, tato e audição

Local
Sala 12

Sala 13

Horários e
Observações
10h às 12h30
Os brinquedos serão
de uso dos alunos na
escola e precisam
permanecer na escola
após a brincadeira

Sala 14

10h às 12h30

Pista de carrinho
de controle remoto

Brincar de carrinho de controle
remoto em uma pista divertida e
com obstáculos

Sala 15

10h às 12h30
Cada criança deverá
trazer o seu próprio
carrinho de controle
remoto e se
responsabilizar por ele

Caça ao Folclore

Brincadeira de “caça ao tesouro”
com personagens do folclore

Sala 16

10h às 12h30

Atividades contínuas
Atividade

Pista de patins e
Patinete

Proposta

Andar de patins e patinete na
nossa pista improvisada

Local

Horários e
Observações

Quadrinha

10h às 12h30
Cada criança deverá
trazer seus patins e/ou
patinete e se
responsabilizar por
eles. É condição para
participação o uso de
capacete e joelheira.

Pista de skate

Andar de skate no nosso espaço
improvisado

Pátio das
peruas

10h às 12h30
Cada criança deverá
trazer o seu skate e
se responsabilizar
por ele. É condição
para participação o
uso de capacete e
joelheira.

Moeda Mágica

Construção de um disco de
papelão com desenhos que se
completam, nos dois lados, e que
quando em movimento produzem
uma ilusão de ótica.

Sala de
Artes

10h às 12h30

Balangandã e
Armaduras

Criar roupas e adereços para
brincar

Espaço
Multiuso

Atividade contínua:
10h às 12h30

Tapão no escuro

Jogo de vôlei com a rede coberta,
de forma que não é possível ver
do outro lado

Ginásio

10h às 12h30

Bazar do 5º ano

Venda de objetos doados por
colegas e suas famílias

Refeitório

10h às 12h30

