
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 BRINCADEIRA HEURÍSTICA - UTENSÍLIOS DE 

COZINHA 

 A brincadeira heurística tem como objetivo principal, 

proporcionar à criança a possibilidade de explorar objetos simples do dia a dia oportunizando 

o desenvolvimento da criatividade e a imaginação. Então que tal proporcionarem esse 

momento tão rico para a criança hoje? 

 Para a brincadeira será necessário selecionar alguns utensílios de cozinha com 

diferentes texturas, formas, cores e tamanhos, que podem ser de plástico, madeira e metal, 

como por exemplo: panelas, talheres, tampas, peneira, funil entre outros.  Em seguida, 

escolha um espaço da casa tranquilo, livre de interferências e organize os objetos 

selecionados de acordo com a imagem abaixo. Feito isso, convide a criança para brincar, 

deixe-a explorar os objetos livremente, usar a criatividade e a imaginação. Durante esse 

momento, é importante que o adulto não interfira na brincadeira, apenas observe a criança, 

deixando-a brincar livremente. A criança é a parte principal da brincadeira, com esses objetos 

ela inventa sua forma de brincar e descobre novas funções para o objeto explorado.  

Observação: Tomando o cuidado de escolher utensílios que não comprometam a segurança 

da criança.   

Aproveitem esse momento e boa diversão! Não esqueça de registrar esse momento com 

foto ou vídeo e compartilhar conosco! 
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Estratégia de Aprendizagem. 

BRINCANDO COM PETECA 

  A peteca faz parte do repertório cultural 

infantil e, o resgate desta brincadeira promove o aprimoramento dos 

movimentos corporais, lateralidade, desenvolvimento da oralidade e exercício de criatividade 

construindo o próprio brinquedo. 

 Materiais: 

• Jornal 

• barbante  

• tesoura 

 Essa atividade pode ser utilizada como elemento de interação entre a família, 

tornando-se uma brincadeira mais prazerosa, lúdica e divertida. 

Como fazer: 

 Junto com a criança confeccione uma peteca, com ela ao lado sempre observando. 

Deixe-a ajudar no momento de fazer a bola de papel. Em seguida, cubra a bola com uma 

folha dupla de jornal ou papel colorido, e amarre com barbante. 

Depois de pronta mostre para ela como se arremessa a peteca no ar e deixe-a brincar do 

jeito dela, explorando os movimentos. Registre esse momento com fotos e enviem no grupo. 

Segue abaixo um modelo: 
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