
 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 ATIVIDADE: CESTO DAS DESCOBERTAS 

As crianças são curiosas e adoram brincar com utensílios domésticos, então, 

que tal aproveitarem esse interesse oferendo uma estratégia que promova o seu 

desenvolvimento de um jeito simples e significativo, usando esses recursos. A atividade 

proposta sugere utilizar materiais que você tem em casa, para estimular o tato, oralidade e 

descobertas. Vale lembrar, que toda atividade tem uma intencionalidade e para que os 

objetivos sejam alcançados façam com calma, preparem o ambiente e escolham um horário 

que a criança esteja tranquila e isso facilitará a aprendizagem.  

Separe alguns utensílios da sua cozinha: 

• concha 

• colher de pau 

• potes, bucha (não utilizada) 

• colheres de tamanhos variados 

• escumadeira, peneira, funil, 

tampas

 Organize os materiais dentro de uma caixa ou cesto, forre o fundo com um tecido ou 

um lençol. Cubra os objetos para que a criança se surpreenda ao abrir, deixe a caixa bem 

atrativa despertando o interesse da criança. 

 Convide seu filho(a) para explorar os materiais, deixe que ela(e) manuseie livremente 

sentindo as texturas, formas, comparando os tamanhos. Após a exploração de todos os 

utensílios apresente um a um os objetos da caixa, fale os nomes de cada item e peça para 

a criança repetir, com calma respeitando o tempo dela(e).  Favoreça o desenvolvimento da 

fala durante essa proposta. Após a apresentação dos itens, converse com a criança, 

estimule-a a comparar os tamanhos, dizendo se é grande ou pequeno; qual é o maior e o 

menor; qual é fino e qual é mais grosso; se os objetos são lisos os ásperos; mole ou duro. 

Pergunte também sobre as cores e finalize contando-os oralmente junto com a criança. 
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Queremos saber o resultado, mande as devolutivas, 

por fotos, vídeos ou comentários. Dúvidas chamem as 

professoras no privado, estamos à disposição 
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