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Atividade: Vamos brincar com cuidado. 

 

Recurso: Celular, computador, tablet, caixa de papelão, caixa de sapato, 

banheira, bacia, brinquedos: bonecas, bola, carrinho, bichos de pelúcia. 

 

Estratégia: 

O adulto irá separar alguns objetos para colocar dentro da caixa de preferência 

objetos duros e macios, como: bonecas, carrinhos, bolas, ursos de pelúcia. 

 Deixe a criança explorar o que tem dentro da caixa. Após isso, o responsável 

dirá à criança o cuidado que devemos ter ao brincar para evitar se machucar. 

 

  

Curiosidade sobre esta atividade: 

O brincar é fundamental para o desenvolvimento da criança, por meio dessa 

ação a criança descobre o mundo, estabelece relações e interage com a família, 

de maneira que aprende a se expressar, através da exploração dos objetos ela 

toma consciência do cuidado para não se machucar. 
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Link:  
https://youtu.be/_UdOh8gGruE 
A Cigarra e a Formiga – Turma Mirim 
 

Atividade:   

Aprendendo com a Cigarra e a Formiga. 

 

Recurso: 

TV, celular, tablet, notebook. 

 

Estratégia: 

Assista juntamente com a criança o vídeo da Cigarra e a Formiga, 

fábula escolhida para explicar à criança sobre o dia do 

trabalho. Logo após o vídeo explique sobre a fábula, onde a cigarra acabou se 

prejudicando por não trabalhar no verão enquanto a formiga que trabalhou e se 

esforçou teve comida para sobreviver ao inverno.  

Faça perguntas para a criança sobre o vídeo: 
● Quais eram os personagens da fábula? 
● O que a Formiga estava fazendo no verão? 
● Quando chegou o inverno o que aconteceu com a Cigarra? 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta dessa atividade é apresentar sobre a data comemorativa “Dia do 

Trabalho” e ensinar para a criança sobre o que é o trabalho e sua importância. 
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