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Queridas famílias! Queridas Crianças!

Hoje nossa atividade é sobre o brincar heurístico.
O brincar heurístico pode ser definido como uma brincadeira de descoberta, explorações,

investigações, criações e na manipulação de objetos naturais, como folhas, areia, flores, gravetos,
madeiras, palitos, rolos de papel higiênico… o que tem no ambiente.

A brincadeira deve ocorrer em liberdade e com a mediação do adulto que deve preparar o
ambiente, limpar os objetos, propor segurança e observar.

Com os brinquedos não estruturados que colocamos à disposição das crianças, elas inventam
sua própria brincadeira. Tudo ganha um novo significado dependendo da interação da criança.
(parte da pesquisa foi retirada do grupo “Inspirado em Reggio Emília”).

Vejam estas fotos abaixo, junto com a criança, algumas possibilidades com materiais não
estruturados e com elementos da natureza.



Converse com a criança sobre a proposta de hoje. Selecione os materiais disponíveis em casa
ou faça um passeio ao ar livre para adquirir os elementos da natureza,  priorizando a
segurança e a autonomia.

Escolha um espaço e monte os cantos com os elementos da natureza (já limpos como:
folhas, flores, etc.) e com objetos da casa (objetos que não ofereçam risco à criança).

Usem a criatividade e deixem a imaginação entrar em ação!



Interaja com a criança na realização da atividade.
Deixe-a criar livremente. Seja o mediador, observador. (Vocês poderão utilizar colas,

canetinhas para completar a arte e no final recolham todo o material)

Senhores Pais e Familiares, contamos com a participação e a realização das atividades
junto com as crianças.

Se possível, registrar através de vídeos, fotos, relatos da criança.
Obrigada.

Agradecemos a participação.
Carinhosamente: Professoras B IIA e B IIB


