
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

  BRINCADEIRA DO PIJAMA OU ROUPA 

QUENTINHA 

 

Esta brincadeira estimula a imaginação da criança, reuni a família e 

é diversão garantida. 

Para esta atividade, o adulto deve conversar com a criança que para dormirmos bem 

quentinho precisamos vestir o pijaminha ou uma roupa quentinha. Mostre o pijama e deixe 

que a criança tente colocar sozinha, auxiliando-a. Coloque na cabecinha, e deixe que ela 

tente fazer os movimentos de vestir. Coloque a mãozinha no lugar certo da roupa e estimule-

a a fazer o movimento restante e assim por diante. Após, levá-la ao espelho para que que 

observe como ela está linda e para terminar coloque uma canção bem suave para que ela 

perceba que já é hora do soninho.  

Não se esqueça de tirar uma foto e nos enviar no 

grupo! Ah e nos diga se ela conseguiu!!! 
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TURMA: B1A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos 



 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

  ARRUMANDO A BAGUNCEIRA 

O ato de brincar é de suma importância para o desenvolvimento físico e 

mental das crianças. Porém, é quase impossível brincar sem fazer bagunça. Acredite, isso 

também é saudável! Bem, o que fazer com os objetos espalhados e a rejeição da criança 

após a brincadeira? Podemos transformar esse momento em diversão. 

  É possível interagir com a criança e incentivá-la a guardar os brinquedos por cor, por 

tamanho, por forma ou da maneira que você achar mais adequada. Sendo assim, para essa 

atividade, você pode providenciar um cesto ou uma caixa (plástica ou de papelão) e ir 

cantando uma música e mostrando para a criança como fazer a organização dos objetos, ao 

mesmo tempo em que conversa com ela, ensinando que guardar os brinquedos é importante 

para que fique tudo arrumado ou para que eles não se percam ou estraguem. Sugerimos 

que assistam o vídeo do Palavra Cantada – Arrumando a bagunceira, para que a atividade 

fique mais divertida. Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Rq6gyrXAG5g 
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