3ª Sequência de Atividades

Construindo e brincando

Período para realização

de 11 a 17/03

1º passo: Com sua ajuda, convide a criança a confeccionar uma bola utilizando
materiais disponíveis em casa, como meia usada, retalho de tecido, jornal, barbante,
fita crepe, entre outras possibilidades.
2º passo: Permita que a criança brinque livremente com a bola confeccionada.
3º passo: Após o momento de brincadeira livre, explorando o novo brinquedo,
convide a criança para participar das brincadeiras “Bola ao alvo” e “Boliche”.
Aproveitem esse momento para brincarem em família.
1- Brincadeira “Bola ao alvo”
Para essa brincadeira, vocês podem utilizar uma bacia, um balde, uma caixa de
papelão, um cesto ou outro objeto para ser o alvo.
Delimite uma distância de onde a bola será arremessada ao alvo e registre os
acertos utilizando objetos que têm em casa, como prendedor de roupa, pedrinhas,
tampinhas, entre outros.
Um participante por vez arremessará a bola ao alvo e a cada acerto pegará um
objeto que marcará a sua pontuação (prendedor de roupa, pedrinha, tampinha, entre

outros).
Ao final da brincadeira, farão a contagem dos objetos que cada participante
recebeu representando seus acertos, podendo fazer comparações de quem tem mais,
menos ou se todos têm a mesma quantidade.
2- Brincadeira “Boliche”
Para essa brincadeira, vocês precisarão de garrafas pet que serão os pinos a serem
derrubados com a bola.
Organize as garrafas e delimite uma distância de onde a bola será arremessada.
Um participante por vez arremessará a bola, tentando derrubar o maior número
de garrafas. A cada jogada, contar as garrafas derrubadas.
Vence a brincadeira quem tiver derrubado a maior quantidade de garrafas.
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4º passo: Solicite que a criança produza um desenho com o seguinte comando:
Nós confeccionamos uma bola e nos divertimos bastante. Agora, desenhe um
momento das brincadeiras que você mais gostou.
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