
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:   

BARQUINHO DE PAPEL 

        A atividade proposta é uma releitura da obra do 

artista Ivan Cruz 

Para esta atividade irão precisar:  

• Papel de sua preferência (cor, tamanho ou textura). 

 Comece preparando o ambiente tranquilo e aconchegante para fazer com a 

criança a atividade. Em seguida, descreva para ela o que será realizado. Explique que 

irão confeccionar juntos uma dobradura de barquinho de papel (eles podem ser 

decorados ou pintados). Deixe a criança pegar uma outra folha, sentir o papel, 

amassar, tentar dobrar enquanto você faz a dobradura do barco. 

 Logo após, proponha fazer a brincadeira de colocar o barco em uma bacia de 

água morna ou na banheira de banho. Permita nesse momento que a criança observe, 

manuseie e explore, sempre sob seu cuidado.  Registre com fotos ou vídeos esse 

momento e não se esqueça de nos enviar!!! 

Link do tutorial de como fazer um barquinho de papel:   https://youtu.be/CPrdggN48-c 
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Estratégia de Aprendizagem:   

  DESCOBRINDO NOVAS FORMAS DE BRINCAR 

  A nossa proposta de atividade é uma brincadeira 

onde o adulto responsável pela criança deverá organizar um espaço no 

quintal ou sala para brincarem juntos de boliche com garrafas pet. Num 

primeiro momento separe as garrafas que irão utilizar na brincadeira, 

decore-as como quiser. Para brincar será necessário ter uma bola, que 

poderá ser confeccionada com papel amassado envolvido numa meia; 

para confeccionar a bola é importante que a criança participe amassando os papéis, 

auxiliando o adulto no que for necessário. O adulto posicionará as garrafas arrumadas num 

local, de preferência livre, para não quebrar ou danificar nenhum objeto. A criança poderá 

ficar em pé ou sentada segurando a bola com as mãos para arremessar em direção às 

garrafas e tentar derrubá-las. Faça elogios para a criança, estimulando-a a acertar, cada 

acerto será uma conquista para ela.  

Boa diversão! Registre e compartilhe conosco 
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