
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

  CAMA DE GATO 

Para esta atividade vocês vão precisar de: 

▪ 01 cesto ou uma caixa de papelão; 

▪ Lã, barbante ou fios flexíveis (não utilizar elástico). 

▪ Objetos com texturas: ásperas, macias, duro, mole, etc. 

Primeiro é necessário traçar no cesto ou caixa os fios. Observe se é possível a criança 

encaixar a mão com segurança. Dentro do cesto, serão colocados objetos escolhidos com 

texturas diversas. 

Escolha um local tranquilo e seguro para fazer a atividade. Agora convide a criança 

para a brincadeira. Estimule-a a retirar os objetos e manuseá-los sentindo a textura. Neste 

momento estabeleça um diálogo despertando a curiosidade da criança e descreva o que foi 

retirado. Comemore a cada conquista e registre com fotos e vídeos e não se esqueça de nos 

enviar!!! 

Link: https://youtu.be/yFVJ5ZtybUk 

 

 

Observação: 

(o vídeo  

apenas ilustra 

como  

fazer o “cesto 

com as  

amarrações”) 
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PROFESSORES: Adriana, Andrea, Antônia, Elisangela, Esmeralda, Janaina 
Jessica, Iara, Silvana, Silmara 

TURMA: B1A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos 
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Estratégia de Aprendizagem:  

 TRANSFERIR OBJETOS DE UM RECIPIENTE PARA OUTRO 

        O adulto responsável pela criança organizará um local tranquilo onde a 

criança participará da atividade. Na a atividade será utilizado dois recipientes, um deles vazio 

e no outro deverá conter objetos diversos como: brinquedos, de preferência, os menorzinhos, 

prendedor de roupas, peças de encaixe, tampas de garrafas pet, etc. Para desenvolver a 

atividade, o adulto iniciará transferindo um objeto de um recipiente para outro estimulando a 

criança a repetir o movimento; com esse estímulo a criança desenvolverá atenção, 

concentração e movimento por meio dos sentidos – visão e tato; quando o adulto perceber 

que a criança já entendeu a dinâmica da atividade, deixe a criança explorar ao máximo até 

dispersar.  

 Obs.: Essa atividade poderá ser feita utilizando água em um dos recipientes e para 

desenvolver disponibilize uma peneirinha para a criança pegar os objetos e transferi-los de um 

recipiente para o outro.  

Registre esse momento por meio de 

fotos / vídeos e não se esqueça de 

nos enviar!!! 
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