
 

 
Brinquedos e Brincadeiras 
Sábado, dia 07 de outubro, das 10h às 12h30 

 

 

 

Programação 
 

 

Atividade com sessões definidas 

Atividade Proposta Local 
Horários e 

Observações 

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

Sala 14 

2 sessões: 
10h às 10h30 

11h20 às 11h50 

Dança do Coco 
Conhecer e vivenciar a dança 
tradicional do Coco 

2 sessões: 
10h40 às 11h10 

12h às 12h30 

Vivência de 
Capoeira 

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

Sala 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 

Oficina de pintura 
com tinta natural 

Experiência sensorial de pintura 
com tintas feitas a partir de 
alimentos e temperos 

Sala 12 

5 sessões: 
10h às 10h20 

10h30 às 10h50 
11h às 11h20 

11h30 às 11h50 
12h às 12h20 

Participação de até 15 
crianças, com seus 
acompanhantes, em 

cada sessão 

Construção de 
brinquedos 

Construção coletiva de dois 
brinquedos que irão fazer parte do 
nosso parque 

Sala de 
Artes 

4 sessões: 
10h às 10h30 

10h40 às 11h10 
11h20 às 11h50 

12h às 12h30 
Participação de até 10 

crianças, com seus 
acompanhantes, em 

cada sessão 

 



Atividades contínuas 

Atividade Proposta Local 
Horários e 

Observações 

Canto do faz de 
conta 

Brincar de faz de conta em um 
ambiente com diversos cantos e 
barracas de tecido 

Sala 11 

10h às 12h30 

Os brinquedos serão 
de uso dos alunos na 

escola e precisam 
permanecer na escola 

após a brincadeira 

Pista de patins e 
patinete 

Andar de patins e patinete na 
nossa pista improvisada 

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. 

Oficina de Artes Construção de pião Sala 13 10h às 12h30 

Oficina dos ventos 
Construção de balangandãs e 
birutas para brincar ao vento 

Espaço 
Multiuso 

10h às 12h30 

Circuito de 
ginástica 

Realizar um circuito de ginástica 
contando com o apoio dos pais 
para superar os obstáculos 

Ginásio 

10h às 12h30 

Durante a realização 
do circuito será 
necessário ficar 

descalço 

Teatro de sombra 
Construir bonecos e criar 
pequenas peças de Teatro de 
sombra 

Sala 15 
(construção) 

Sala 16 

(apresentação) 

10h às 12h30 

Bazar do 5º ano 
Venda de objetos doados por 
colegas e suas famílias 

Refeitório 10h às 12h30 

 


