
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 CADÊ? ACHOU! 

Para esta atividade vamos precisar de: 

• 01 brinquedo ou objeto que o bebê tenha interesse (boneca, bola, chupeta, entre 

outros); 

• 01 pano ou uma caixa de papelão; 

Para este momento, sugerimos que a sala ou quarto seja organizado para a 

brincadeira de esconder e revelar. Agora convide o bebê para a brincadeira. 

Pegue a caixa de papelão e coloque a uma curta distância do bebê que estará 

sentado. Mostre o objeto a ao bebê e ele vai querer pega-lo. Não entregue na mão do bebê, 

coloque-o dentro da caixa de papelão ou debaixo do paninho. O bebê vai engatinhar para 

pegá-lo ou descobri-lo. 

O objetivo desta atividade é estimular o bebê a engatinhar e despertar a curiosidade 

da criança, pois assim, estaremos trabalhando o sentido da visão de maneira lúdica e 

divertida. 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 
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DATA: 16/04/2021 SEMANA: 6 

PROFESSORES: Adriana, Andrea, Antônia, Elisangela, Esmeralda, Iara, 
Janaina, Jéssica, Silvana, Silmara 

TURMA: B1A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, relações e transformações 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

   Em sequência ao foco dado sobre "Higiene", no tema Conhecimento de 

Mundo e fechamento nesta semana, a atividade proposta tem como relembrar 

os cuidados de higiene que temos que manter para uma boa saúde. Nessa brincadeira a 

sugestão é utilizar água e sabão e a criança acompanhada por um adulto responsável deve 

fazer o incentivo da higienização dos seus brinquedos exceto os brinquedos: eletrônicos, 

metal e de E.V.A.  Para ficar mais divertida a brincadeira faça bolhas de sabão antes, durante 

e depois, da higienização dos brinquedos (carrinhos, bonecas, panelinhas, etc.; ou até 

pertences pessoais da criança.  

Link.: www.youtube.com/watch?v=mEli1SaIbGk&feature=youtu.be 
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