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ESCOLA MUNICIPAL THEREZA CRISTINA W. R. DE LIMA 

NOME: 

DIA 27 DE MARÇO
COMEMORAMOS O

DIA DO CIRCO!

PINTE O PALHAÇO BEM COLORIDO!



ESCOLA MUNICIPAL THEREZA CRISTINA W. R. DE LIMA 

NOME: 



ESCOLA MUNICIPAL THEREZA CRISTINA W. R. DE LIMA 

NOME: 

PERCEPÇÃO VISUAL



ESCOLA MUNICIPAL THEREZA CRISTINA W. R. DE LIMA 

NOME: 



Primeiro, coloque a esponja seca dentro do copo

Primeiro, coloque a esponja seca dentro do copo

ESCOLA MUNICIPAL THEREZA CRISTINA W. R. DE LIMA 

NOME: 

Gelo instantâneo

Esta é uma mágica que precisa de um preparo anterior. 
Você precisará de:
– Esponja
– Copo colorido
– Cubos de gelo
– Garrafa com água

1- Coloque a esponja dentro do copo.

2- Em seguida, coloque duas pedrinhas de gelo dentro do copo.

3- Tudo pronto, começa o truque! 
Pegue o copo, sem que a plateia veja o que está dentro. Com a outra mão, 
segure a garrafa com água e explique que você irá transformar um 
pouquinho de água em cubos de gelo instantaneamente.

4- Despeje algumas gotas de água no copo e diga algumas palavras mágicas. 
Você também pode cobrir o copo com um lenço para dar mais emoção ao truque. 
Em seguida, vire o copo e mostre os gelos caindo.
Como a esponja absorve a água, ela não cai.

VAMOS APRENDER UMA MÁGICA?













EM THEREZA CRISTINA W. R. DE LIMA 
PROF.: MARIA CREUZA DE ALMEIDA 

EDUCAÇÃO FÍSICA   
2º ROTERIO DE ATIVIDADES DOMICILIARES MARÇO 2021 

NOME:_________________________________________1ª FASE______ 
 

OBJETIVOS: MANUSEIOS DIVERSOS COM BOLINHA 
          O aluno deverá ter uma bolinha ou fazer uma bolinha, e fazer diversos       
movimentos com a bolinha. 
MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

•  Prepare o ambiente onde se desenvolverá a atividade, para que não 
tenha nada que cause perigo a criança. 

•  Uma bolinha / balde para arremesso 
•  Jornal ou papel para amassar e fazer uma bolinha e fita adesiva para 

moldar a bolinha 

 
INTRODUÇÃO: 

•  Peça pra a criança jogar a bola com a mão direita e pegar com a direita. 
•  Peça pra a criança jogar a bola com a mão esquerda e pegar com a 

esquerda 
•  Bater a bola na parede e pegar sem cair no chão 
•  Bater a bola no chão e pegar 
•  Pegar um balde e arremessar nele 
•  Desenhar um gol e tentar acertar a bola no gol 

DESENVOLVIMENTO: 

•  A criança desenvolverá seu senso de espaço, e seus movimentos mais 
variados das mãos e dos pés 

•  Modifique o maior número de movimentos possíveis 

                        

Quantas bolinhas você conseguiu jogar no balde ou cesto? 

Nº ___________________ 

Conseguiu realizar os arremessos?         (       ) sim           (        ) não 
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