
 

 

 

 

 

 

 

 
Estratégia de Aprendizagem:  
  PESCARIA COM PENEIRA 

 
Para esta atividade vamos precisar: 

• Bacia (com água); 

• Peneira (guache, comestível 

ou natural); 

• Tampinhas de garrafa pet 

(Brinquedos que flutuem) 

• 01 pote. 

Prepare um local tranquilo para fazer a atividade junto com a criança. Encha e bacia 

com água até a metade. Para pescar os peixinhos, a criança irá utilizar a peneira. Explique 

ao bebê que as tampinhas são os peixinhos e convide-o a pescá-los. Mostre a ele como deve 

segurar a peneira e como utilizá-la. Deixe-o pegar com a mãozinha e pescar todos os 

peixinhos da bacia. 

Ao pescar ela colocará em um recipiente (pode ser 

um pote). Se o bebê quiser continuar pescando, diga a ele 

para devolver as tampinhas na bacia. Deixe-o brincar e 

apenas o observe. Com certeza seu bebê vai amar esses 

momentos em família. Registre com fotos e vídeos e 

compartilhe conosco no grupo do WhatsApp. 

Observação: Esta atividade exige a supervisão de 

um adulto. Nunca deixar a criança brincar sozinha na bacia. 
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Estratégia de Aprendizagem:  

 TRABALHANDO COM TEXTURAS 

 

 Introdução: O brincar heurístico é um método forma de 

estímulo para crianças pequenas e tem como um dos objetivos 

a exploração espontânea dos diferentes tipos de objetos. Tal experiência 

deve ser feita de maneira livre, sem intervenção do adulto, cujo papel se aplica em apenas 

preparar o ambiente e observar a criança. O brincar heurístico contribui para o 

desenvolvimento da capacidade de concentração e criatividade. Sua repetição contínua 

desenvolve habilidades e novos conhecimentos.   

 Sendo assim, a proposta da atividade de hoje consiste em preparar um recipiente com 

vários tipos de materiais classificados como elementos da natureza:  

folhas secas, 

• madeira 

• pinhas 

• areia 

• bambu 

• galhinhos de árvores 

• ramos de flores 

  Tudo em quantidade suficiente para que a 

criança possa manipular e brincar de maneira livre. 

Sugerimos que o local seja preparado com 

antecedência e somente depois de tudo pronto, 

leve-se a criança até o local. O objetivo de hoje é 

mostrar diferentes tipos de textura para a criança. 

Não é necessário direcionar ou dizer o que a criança 

deve fazer, apenas observe e se possível grave ou 

tire fotos para nos enviar. Boa atividade. 
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