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ACHANDO NÚMEROS 

 

Separe vários balões coloridos, cores primárias, vermelho, amarelo e azul. Escreva um número 

diferente em cada um deles, de 1 a 5. Coloque uma música que a criança goste e peça para que 

ela brinque e dance, sem deixar eles caírem no chão. 

 Dê pausa na música, diga um número em voz alta e peça para seu filho, com sua ajuda, 

encontrar a bexiga com o número correspondente e erguê-la. Ao começar de novo a música, a 

brincadeira recomeça.  

Caso você não tenha bexiga em casa, cole os números em objetos leves que possam ser 

manipulados pela criança, como, por exemplo, copos plásticos coloridos, bolinhas plásticas, 

bolinhas feitas de papel, revistas, jornais amassados etc. Objetos que possam ser espalhados 

pelo chão e que a criança possa alcançar para brincar, se divertir, e que, de forma lúdica, 

desenvolva sua coordenação motora e movimente seu corpo.  

Nessa atividade, a criança terá sua curiosidade aguçada em relação aos numerais, que serão 

apresentados pelos pais durante a atividade.  

Registre a atividade através de fotos e mande no grupo. 

Música: O camaleão  

Apresentando as cores primárias. Segue o link. 

https://youtu.be/rtWeC9WKol4 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “Escuta, fala, pensamento e imaginação” 

Atividade: 

                             Contação de história com fotos da família 

Estratégia: 

 

Escolher algumas fotos de família, de acontecimentos, tais como casamento dos pais, o 
nascimento da criança, festas de aniversário, etc e juntos contar a história de suas vidas...para 
enriquecer este momento o adulto começa a história com "era uma vez"...assim como 
introduziram personagens (vocês mesmos) como um conto de fadas... 

 

 

 


