
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

      FAZ-DE-CONTA 

A atividade proposta de hoje é muito divertida e desenvolve 

muitas habilidades nas crianças, como por exemplo, o 

conhecimento do mundo em sua volta e sobre si mesmo. Pensando 

nisso preparamos essa atividade  onde vão utilizar  bonecas(os) ou 

bichos de pelúcia, penicos, bacias, água, sabonete, rolo de papel higiênico e se tiver fralda 

e lenço umedecido.  

  Seguindo a sequência das atividades anteriores, converse com a criança a respeito 

do uso do banheiro, sempre estimulando-a a deixar de usar as fraldas. Em seguida, convide-

a para brincar com os bonecos(as) e permita que e possa vivenciar esse momento de forma 

lúdica, levando os bonecos(as) ao banheiro, colocando-os sentados no penico, trocando as 

fraldas, fazendo a higienização das mãos. Não se esqueça de sempre estar “parabenizando 

aqueles bonecos(as) que usaram o banheiro”. É importante que essa brincadeira seja feita 

diversas vezes nesse processo de desfralde. 

 Observação: Se a criança tiver alguma dificuldade para realizar a atividade, pedimos 

que os responsáveis auxiliem, fazendo com 

que ela se sinta estimulada para realizar. 
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Boa atividade! Registre esse momento e nos 

envie através de fotos ou vídeos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 EU SEI CUIDAR DO MEU AMIGO 

 

  A atividade proposta hoje é que de forma simples. Separe o que 

geralmente a criança utiliza para momento do banho até ser vestida, e no 

meio de seus pertences coloque uma fralda descartável. Em seguida, incentive a brincar de 

vestir um boneco, urso de pelúcia ou boneca, reproduzindo todos os cuidados que são 

oferecidos a ela. Na hora que ela pegar a fralda, incentive-a a falar que a “criança” (o boneco) 

já está grandinho e que já pode ficar sem fralda para fazer xixi e cocô no peniquinho. Neste 

momento também e essencial levá-la reconhecer através da brincadeira a importância dos 
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cuidados que lhe são feitos e qual é sua reação quanto ao uso ou não da fralda. Envie-nos 

seus registros, vamos adorar! 

    


