
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 BRINCADEIRA: “CADÊ ACHOU?!”  

 

Organize um espaço na sala de maneira atrativa e 

confortável para a criança. Após, como na maneira tradicional, se esconda. 

Pode ser embaixo de um pano, lenço ou lençol e depois apareça e pergunte 

para a criança cadê a mamãe, retirando o lenço do rosto e fale: achou! Você 

pode fazer a esma coisa com outros membros da família se houver. 

Você poderá esconder objetos também como: bichinhos de pelúcia, brinquedos ou o 

que desejar, retratos de alguém da família. 

Observação: Este vídeo em anexo ajudará a família a compreender o porquê e como 

fazer a atividade. 

Link do vídeo explicativo: https://youtu.be/508n0QHTE6o 
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Estratégia de Aprendizagem:   

HISTÓRIA: O GRANDE RABANETE 

         A nossa proposta de atividade será a criança 

assistir à história – O Grande Rabanete por meio do link 

anexo à atividade. Após a história, o responsável pela criança, poderá 

proporcionar um momento prazeroso em família preparando juntos 

uma deliciosa salada de legumes. É importante para criança momentos como esses, que 

estimulam a participação e cooperação nas tarefas domésticas e convivência familiar.  

      Ao disponibilizar os legumes, permita que a criança explore os mesmos, observando 

suas características, semelhanças e diferenças, textura e cheiro. A criança poderá auxiliar 

durante o preparo da salada como, por exemplo: ajudar a lavar e secar os legumes. O adulto 

poderá fazer intervenções como: nomear os legumes, separar por cor e fazer a contagem 

estimulando a oralidade da criança. Convide a criança para colocar os legumes já cortados 

num refratário e bom apetite!  

 Registre esse momento e compartilhe no grupo de WhatsApp. 

Obs.: Atenção ao utilizar objetos cortantes para não haver acidentes. 

Link da história: https://youtu.be/YpXISeAxvKc 
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