
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

       TAPETE SENSORIAL 

 A nossa proposta para essa semana é trabalhar com a 

brincadeiras heurísticas. 

O foco dessa brincadeira é a livre exploração permitindo o desenvolvimento e a expressão 

da criatividade e a curiosidade inata a essa faixa etária. É interessante pela forma com que 

os objetos por elas são manipulados. Dessa forma a intenção é que o adulto não interfira na 

maneira que a criança deseja brincar e manipular os objetos, não oriente a brincadeira, deixe 

com que ela explore da maneira que desejar, fazendo assim novas descobertas. 

 Em um espaço adequado monte como se fosse um tapete com diferentes tipos de 

materiais, como por exemplo: sacolas plásticas, jornal, rolo de papel higiênico, caixa de ovo, 

plástico bolha, tampinhas. Separadas em cantinhos. Use a sua criatividade e deixe tudo de 

uma maneira atrativa para a criança. Convide-a a brincar nesse espaço livremente, apenas 

observe as descobertas. Se a criança tiver alguma dificuldade para realizar a atividade, 

auxiliem, fazendo com que ela se sinta estimulada para realizar. 

 Boa atividade! Registre esse momento e nos envie através de fotos ou vídeos. 
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Estratégia de Aprendizagem: 
  ATIVIDADE: APRESENTAÇÃO DE CLIPE 
MUSICAL 

 A musicalização favorece na criança o desenvolvimento da 

sensibilidade, do senso rítmico, do prazer em ouvir música, da imaginação, concentração e atenção, 

também contribuindo para uma boa consciência corporal. Para a atividade de hoje sugerimos assistir 

juntamente com a criança o clipe musical. Sugerimos acompanhar de forma divertida e lúdica os 

diferentes modos de brincar. Logo que finalizar a apresentação do vídeo pergunte à criança qual das 

brincadeiras ela mais gostou, se foi o jogo com bola, a brincadeira com o ursinho, a construção com 

os blocos coloridos.   Possibilite a ela um divertido momento de interação e após, permita que ela 

brinque com brinquedos dela que sejam semelhantes aos do vídeo. De preferência deixe que ela 

escolha. Não se esqueçam de enviar seus registros.  

              Link do clipe: https://youtu.be/adXoRKFymwY 
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