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Campos de Experiência: 

ATIVIDADE: Esconde, esconde de fotos.
 
Providencie fotos do seu filho (a), do papai, da mamãe e irmã (o), caso 
tenha. 
 
Mostre as fotos para a
brincadeira do esconde 
 
Esconda as fotos em um lugar acessível  da casa,  onde a criança consiga 
achar. Indique algum espaço para ela procurar sua foto e as fotos dos 
membros da família, torne o momento prazeroso, incentivando e brincando 
junto.  
 
Quando achar as fotos questione de quem é a foto. 
criança estimule-o a perceber sua foto e a sua imagem. 
   
Registre em fotos e vídeos e envie no grupo para as professoras.      
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Campos de Experiência: O EU, O OUTRO E O NÓS. 

 
Esconde, esconde de fotos.  

Providencie fotos do seu filho (a), do papai, da mamãe e irmã (o), caso 

ra a criança e em seguida, explique como será a 
brincadeira do esconde esconde  das fotos da família.  

Esconda as fotos em um lugar acessível  da casa,  onde a criança consiga 
achar. Indique algum espaço para ela procurar sua foto e as fotos dos 
membros da família, torne o momento prazeroso, incentivando e brincando 

Quando achar as fotos questione de quem é a foto.  Quando for a foto da 
o a perceber sua foto e a sua imagem.  

Registre em fotos e vídeos e envie no grupo para as professoras.      

 

Semana 2 
 Turma:  

BIIA, BIIB, 
BIIC 

Providencie fotos do seu filho (a), do papai, da mamãe e irmã (o), caso 

como será a 

Esconda as fotos em um lugar acessível  da casa,  onde a criança consiga 
achar. Indique algum espaço para ela procurar sua foto e as fotos dos 
membros da família, torne o momento prazeroso, incentivando e brincando 

Quando for a foto da 

Registre em fotos e vídeos e envie no grupo para as professoras.       


