
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:                                                       

         BANDEJA DE EXPERIMENTAÇÃO 

 

 A atividade proposta, bandeja de experimentação, é uma 

modalidade do "Brincar Heurístico", ou seja, constitui-se em uma forma 

de brincar onde, a própria criança irá explorar e fazer descobertas, com 

a mínima intervenção do adulto. 

 Para isso, providencie uma bandeja ou bacia e enche-a de areia. Em seguida, separe 

materiais reciclados (potes de manteiga, de Danone, tampinhas, garrafas de água...) e 

brinquedos diversos. Pronto! Agora disponibilize os objetos para a criança e deixe que a 

mesma use sua criatividade e imaginação brincando livremente.  

Observação: é importante que os objetos escolhidos estejam limpos e não ofereçam risco 

para a criança. 

 Boa atividade! Não esqueça de registrar este momento por meio de foto ou vídeo e 

nos enviar!! 
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Estratégia de Aprendizagem: 

 ATIVIDADE:CONSTRUINDO UM BARQUINHO OU 

UM AVIÃOZINHO 

Nesse mundo tecnológico em que estamos, as crianças de 

hoje as vezes nem conhecem certas brincadeiras, então, na proposta de 

hoje irão resgatar uma brincadeira simples, gostosa e tradicional. 

 O adulto juntamente com a criança pegará duas folhas de papel (revista, jornal, sulfite, 

outro). Com uma o responsável irá confeccionar um aviãozinho ou barquinho de papel 

conforme links abaixo. A outra folha ele entregará para que a criança possa manusear e 

tentar dobrar imitando o adulto (ela não precisa fazer, pois, esse movimento ainda é 

complexo para a idade) Pegue o barquinho ou avião e mostre como se brinca. Após, ofereça 

para criança manuseá-lo. Coloque uma bacia com água ofereça para criança colocar o 

barquinho, ou, se for o aviãozinho brinque com ela de jogar e fazê-lo voar. Será muito 

divertido!!! Ah e não se esqueça de nos enviar uma foto, vídeo ou nos contar como foi lá no 

grupo de devolutivas!!!  

   Obs.: A atividade com a água deve ser o tempo todo monitorada para evitar acidentes 
Tutorial do Avião: https://youtu.be/j4VZ8bn9QIE 

Tutorial do Barquinho: https://youtu.be/CPrdggN48-c 
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