
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estratégia de Aprendizagem:  

 ATIVIDADE: CARIMBO COM AS MÃOS - FLOR 

• Para esta atividade vamos precisar:  

• Papel (de sua preferência: sulfite, cartolina, Kraft, etc.); 

• Tinta (guache, comestível ou natural, ou até batom); 

 Escolha um local tranquilo e aconchegante. Neste momento converse e cante com a 

criança, estimulando o movimento das mãos para cima e para baixo, abrindo e fechando, 

rápido e devagar. Apresente os materiais e a atividade que será realizada. Passe a tinta 

sobre a palma da mão da criança, orientando e auxiliando-a para que ela carimbe sobre a 

folha de papel. Agora, usando a criatividade vamos decorar e finalizar para a construção da 

florzinha.Comemore cada conquista da criança. 

Registre esse momento através de fotos ou vídeos. 
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Estratégia de Aprendizagem: 

 APRENDENDO A SE VESTIR SOZINHO 

 Deixar a criança se vestir sozinha, não é uma tarefa fácil, 

afinal ela ainda está desenvolvendo autonomia e maturidade para realizar tal 

tarefa.  Mas em um determinado momento da infância, começam a despertar esse interesse 

e já escolhem as roupas e tentam se vestir sozinhas. Ao deixar a criança realizar certas 

atividades sozinha, sendo somente auxiliadas, começam a desenvolver a independência e 

autoconfiança, habilidades fundamentais para uma infância confiante e com hábitos 

saudáveis ao longo da vida. Nesse processo é importante não fazer pela criança aquelas 

atividades que já é capaz de fazer sozinha.  Estimule, valorize pequenas conquistas, afinal, 

ela está em constante aprendizado.  

 A atividade proposta é assistir ao vídeo (Jojozinho já sabe se vestir sozinho), 

juntamente com a criança e deixá-la perceber as ações dos personagens. Em seguida, faça 

com que a criança possa ter autonomia em vestir uma peça de roupa sozinha, podendo ser 

uma meia, um short, uma saia, ou qualquer outra peça disponível, estimulando a autonomia 

e a independência.  

 Faça um vídeo, ou fotografe esse momento de descoberta e compartilhe no grupo do 

WhatsApp.                         Link do vídeo: https://youtu.be/DLJ2vn0CUq0 
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