
 

 

 

 

 

 

 

 Estratégia de Aprendizagem:  

  ATIVIDADE: TUBO DIVERTIDO 

Para esta atividade vão precisar de: 

• 01 rolinho (de papel toalha); 

• Bolinhas de revista/jornal, de 

plástico ou outras 

• Fita 

adesiva (crepe); 

• 01 recipiente transparente. 

A ideia é reaproveitar o rolo que sobrou do papel toalha ou do papel higiênico para 

criar uma brincadeira diferente. Assim, a brincadeira será passar objetos pelos tubos. Separe 

os materiais necessários para a atividade, escolha um local seguro para prender o tubo e 

permitir que a criança se sente e levante-se sem dificuldade. Fixar o rolo na parede com fita 

adesiva (altura das mãos dos bebês). Pode utilizar um rolo ou vários para trabalhar de forma 

diferenciada. Colocar um recipiente transparente embaixo. Mostrar ao bebê como colocar 

uma bolinha no recipiente através do tubo. Fazer perguntas como: você quer colocar uma 

bolinha dentro? Mostre novamente como fazer e continue incentivando até despertar o 

interesse. Comemore cada tentativa do bebê e deixe que brinque à vontade. Os pequenos 

adoram colocar a bolinha em cima e ver cair no pote em baixo! 

Observação: Esta atividade exige a supervisão de um adulto. Não use bolinhas 

pequenas demais que possam ser engolidas 
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DATA: 20/05/2021 SEMANA: 11 

PROFESSORES:  Andrea, Antônia, Esmeralda, Iara, Janaina, Jéssica, Silvana, Zilmara. TURMA: B1A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Corpo, gestos e movimentos 



 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

  CESTA DOS TESOUROS 

A cesta dos tesouros é uma maneira estruturada de 

aproveitar a brincadeira espontânea das crianças utilizando materiais de 

fácil aquisição no cotidiano ou encontrados em casa. 

 Nesta proposta de atividade, o responsável preparará, sem que a 

criança veja, uma cesta com alguns materiais do seu cotidiano, porém, nada de plástico se 

possível, e sim materiais da natureza, de madeira, alumínio, não colocará brinquedos 

industrializados que a criança já está acostumada a brincar. O importante será ela inventar, 

criar sua brincadeira a partir de objetos da natureza e do seu cotidiano. Depois que a cesta 

já estiver montada, o responsável escolherá um lugar bem visível onde a criança costuma 

brincar, colocará a cesta e sentará perto da criança, deixando que ela pegue os objetos da 

cesta. Não falará nada sobre a brincadeira, somente intervirá se estiver correndo algum risco 

de se machucar. Deixará a criança conhecer todos os materiais que contem dentro da cesta. 

Após feita a atividade, guarde tudo e reserve-a para atividade posterior. Observará e 

registrará por meio de fotos ou vídeo a brincadeira. Ah! E não se esqueça de nos enviar no 

grupo, queremos saber se ela gostou de brincar!!! 
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