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OBJETIVO DA APRENDIZAGEM:(EIO2ET04) 

 IDENTIFICAR RELAÇÕES ESPACIAIS (DENTRO E FORA, EM CIMA, 

EMBAIXO, ACIMA, ABAIXO, ENTRE E DO LADO, E TEMPORAIS (ANTES, 

DURANTE E DEPOIS). 

(EI02ET05)  

CLASSIFICAR OBJETOS, CONSIDERANDO DETERMINADO ATRIBUTO 

(TAMANHO, PESO, COR, FORMA ETC.) 

 

   

Bom dia família, como vocês estão? 

Hoje dando continuidade nas atividades propostas, iremos realizar mais uma atividade trabalhando 

o conceito matemático “dentro e fora”.  

A atividade de hoje é a pescaria com tampinhas de garrafa. 

Através desta atividade, estimulamos a coordenação motora, relações 

espaciais (dentro e fora), percepção visual, o contato com materiais, e 

as cores.  

Para realizar essa atividade vamos precisar de: bacia, água, 

tampinhas de garrafa e peneira.  

Observação: podemos utilizar pecinhas de montar ou objetos coloridos 

no lugar das tampinhas. 



Primeiro coloque água na bacia. Depois peça que a criança coloque as tampinhas dentro da bacia. 

Fale para a criança: Olha! Vamos colocar as tampinhas dentro da bacia, para brincar de pescaria! 

Depois de ter colocado as tampinhas dentro da água, pegue uma peneira, caso não tenha poderá 

ser substituída por uma concha.  

Desafie a criança a pescar as tampinhas, uma de cada vez.  

Toda vez que a criança pescar uma tampinha, fale para ela colocar a tampinha fora da bacia. 

Ressaltando sempre o conceito dentro e fora. 

 Se a criança realizar a atividade com bastante facilidade, aumente o 

grau de dificuldade e oriente a criança a pegar a tampinha de acordo 

com as cores disponíveis. 

Exemplo: Pega a tampinha vermelha para a mamãe. Agora pegue a 

tampinha branca. 

Repita a brincadeira de retirar as tampinhas e depois devolvê-las dentro da bacia, explorando o 

conceito dentro e fora. 

 É importante que as crianças associem os comandos de retirar as tampinhas para fora da bacia, e 

colocá-las dentro da bacia. 

Aproveite a brincadeira e não se esqueçam de enviar as fotos da atividade! 
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