
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:     

      VARAL DE FITAS, TECIDO COM FUROS E BOLINHAS 

COLORIDAS 

Materiais:  

• Pano ou TNT largo e comprido com alguns buracos na medida para passar as bolinhas,  

• bolinhas plásticas coloridas ou feitas de papel (tiras de papel cumpridas o suficiente para que 

a criança alcance ao tocá-las) 

• um barbante longo que será preso de um lado ao outro do lugar escolhido 

• cola e tesoura 

 É muito importante que essa atividade seja realizada em local com menor interferência 

possível, quanto a pessoas e estímulos visuais não pertinentes a atividade. Prepare o ambiente e só 

chame a criança na hora de executar a atividade. Permitir que a criança explore os objetos de forma 

livre e com o mínimo de interferência do adulto, que será um mediador e observador das ações que 

a criança realizará com os materiais oferecidos. 

 Escolha um local adequado, na casa, para colocar o varal de tiras e o pano com furos, que 

deverão ser presos de um lado ao outro da parede, na altura adequada para que a criança alcance 

facilmente e distantes entre si. Providencie bolinhas coloridas. A intenção é que a criança descubra 

o que pode fazer com as bolinhas e o pano com furo (passar a bolinha para o outro lado) e o varal 

de tiras (tocar, puxar, passar por ele). Deixe que a criança descubra por si as possibilidades de 

explorar esses materiais. 

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. 

Mande registros da Atividade! 
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Estratégia de Aprendizagem: 

ATIVIDADE: JOGO COM BOLINHA 

 A criança aprende por meio dos jogos e 

brincadeiras, pois, durante esses momentos ela explora o movimento, 

observa, analisa, imita, imagina e assim, começa a assimilar a realidade. Para esta atividade 

será necessário: 

• 3 rolinhos de papel (papel toalha, papel higiênico e alumínio) com os tamanhos 

pequeno, Médio e grande; 

• 1 bolinha de papel. 

 Os rolinhos poderão ser lisos ou decorados com fitas, colagens ou pintados. Para a 

atividade, cole-os em uma parede, no armário ou porta e com a bolinha de papel. Mostre 

para a criança como fazer e após, deixe-a tentar jogar a bolinha dentro do rolinho. Auxilie só 

se for necessário. Enquanto ela brinca vá explicando sobre os tamanhos e as cores de cada 

um (pequeno, médio e grande). 

 Boa diversão!!! E não se esqueça mandar fotos desse momento para nós lá no 

grupo das devolutivas!!! 
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