
 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

      BRINCANDO DE CABANA 

Para realizar esta atividade separe alguns objetos como por 

exemplo:  

• lençóis 

• naninhas 

• almofadas 

• travesseiros 

• pelúcias 

• brinquedos 

sonoros 
• objetos e 

brinquedos de uso 

diário 

• ou se preferir faça um piquenique com alimentos apreciados pela criança. 

 Pendure os lençóis, de maneira que formem cabana.  Pode ser na sala ou em outro 

lugar de sua preferência. Uma sugestão legal para realizar essa atividade é embaixo da 

mesa. A cabana precisa estar bem firme, para não correr o risco da criança se machucar. 

Vamos deixar a brincadeira   ainda mais interessante, colocando o tecido fazendo uma 

espécie de janela ou porta para que, estando dentro, possam ver o lado de fora, favorecendo 

assim interações diretas por meio dela. Junto com a criança, decore por dentro da cabana 

com brinquedos de interesse dela. Depois, é só deixá-la brincar livremente. 

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

os responsáveis auxiliem. 

 Boa atividade! Registre esse 

momento e nos envie através de fotos ou 

vídeos. 
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Estratégia de Aprendizagem: 

 ATIVIDADE: JOGO DA EXPERIMENTAÇÃO 

 Considerando que observar, explorar, e experimentar é 

próprio da criança, nesta atividade a proposta é que o adulto possibilite 

tais vivências por meio da brincadeira.  

 Materiais sugeridos: 

• potes de sorvete 

• margarina 

• maionese 

• leite em pó 

• copos descartáveis 

• garrafinhas, 

• tampas, 

• retalhos 

• rolinhos 

• tiras de papel 

• colher de pau 

 Em um ambiente espaçoso colocar esses materiais e deixar que a criança brinque 

livremente. Não será necessário orientar a brincadeira, porém é muito importante OBSEVAR 

e registrar as formas de exploração e descoberta que a criança irá fazer, pois, durante a 

brincadeira ela irá pensar qual a tampa certa para cada pote, passar o retalho pelo rolinho, 

empilhar, separar. Registre com vídeos e fotos os momentos ou nos conte por mensagem 

no grupo!!! 
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ANEXO: 

 

 

 

 

 

 

 

  C 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/u2mER_X-yx8 

https://youtu.be/u2mER_X-yx8

