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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O Eu, o Outro e o Nós. 
Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações. 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02EO06)  
Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras. 
(EI02ET07)  
Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos 

 

 

 

  

 

 

 

Olá tudo bem turminha! 

 

Prontos para mais  uma descoberta? 

 

Brincar e aprender pode ser mais simples e fácil que se imagina. 
Tudo pode virar brinquedo! 
Basta um pouco de criatividade e ver o mundo com os olhos das crianças. 
Tudo depende da interação da criança e do adulto. 
 
Tem muito brinquedo que a gente compra que não representam desafios para a criança, 
porque a brincadeira já vem pronta. 
 



Vamos brincar com os potes da cozinha? 

Os potes também são incríveis. 
Especialmente para crianças pequenas. 
Estamos aprendendo a relacionar quantidade 
de 1 a 5. 
Nesta brincadeira a criança conta e separar 
os potes de 1 a 5. 
Pode formar fileiras com tampas, potes, 
copos plásticos, como queira. 
O que vale é explorar e aprender brincando. 
 
 
Espalhe no chão potes plásticos, tampas ou 
copos plásticos. 
Peça para criança pegar um pote e colocar em 
um espaço no chão, na sequência peça para 
que pegue dois e coloque ao lado e assim, até 
cinco fileiras. 
Conte a quantidade de objetos de cada fileira 
com a criança, em seguida faça 
questionamentos em relação a quantidade que 
existe em cada fileira. 
Deixe que a criança conte apontando com o 
dedinho e nos diga quantos objetos tem nas fileiras. 
Intercale os questionamentos pulando as fileiras e deixando que a criança conte. 
Não se esqueça de registrar esse momento de aprendizado com algumas fotos ou vídeo! 
 
Bom divertimento! 
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