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Atividade: Pescaria divertida. 

Recurso: TV, celular, computador, tablet, bacia, peneira, água, tampinhas 

coloridas (de garrafas pets, leite, creme dental, etc). 

Estratégia:  

1º momento: Para essa atividade o responsável colocará água em uma bacia e 

jogará algumas tampinhas coloridas de garrafas pets, leite ou creme dental, 

explicando para a criança que juntos irão pescar.  

2º momento: O responsável realizará a pescaria para que a criança visualize e 

observe como tem que fazer. 

3º momento:  Agora é a vez da criança, o responsável entregará uma peneira 

para que ela tente pegar as tampinhas realizando a pescaria, pode-se também, 

utilizar uma colher no lugar da peneira. 

Para aqueles que não conseguem segurar a peneira, os responsáveis segurarão 

nas mãos da criança auxiliando-as.  

Observação:  

Famílias compartilhem esses momentos conosco através de vídeos, fotos ou 
descritivo, observando e relatando quais foram as reações das crianças, se 
demonstraram interesse e curiosidade ou não, se prestou atenção por um longo 
ou curto tempo e se demonstrou medo ou alegria. 

Curiosidade sobre esta atividade: 
Os bebês experimentam o mundo pelos seus sentidos, usando movimentos 

simples em suas explorações. Nestas explorações utilizam seu corpo para se 

comunicar, se expressar e descobrir a si mesmo e o mundo ao seu redor, como 

por exemplo ao imitar movimentos do adulto nas situações de jogos e 

brincadeiras, segurar objetos com as mãos e os pés. 
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Atividade: Pescaria com tampinhas. 

 

Recurso: tampinhas de várias cores, peneira de cozinha, uma bacia/ balde. 

 

Estratégia:     

O adulto irá sentar junto com a criança em um local prazeroso da casa dentro ou 

no quintal. Depois relembrar à criança que a pescaria é uma brincadeira que 

acontece muito nas festas Juninas nos meses de junho e julho. mostrar   os 

objetos que serão utilizados na nossa pescaria são: peneira e as tampinhas, 

deixar à criança manipular os objetos. 

 Colocar água na bacia/balde, deixar outra bacia/ balde vazio próximo da criança, 

colocar as tampinhas coloridas dentro da bacia e com a peneira mostrar para à 

criança como será, como vamos pescar as tampinhas e colocar dentro da outra 

bacia. 

 O adulto pode bater palmas para à criança, quando ela conseguir pegar com a 

peneira uma das tampinhas e colocar na outra bacia.  A criança vai conhecer 

uma das muitas brincarias existentes nas festas juninas, e terá o 

desenvolvimento de várias habilidades motoras. Boa diversão, vamos gostar 

muito de receber vídeos e fotos desta atividade no nosso grupo. 

Curiosidade sobre esta atividade: A criança ampliará seu conhecimento de 

espaço (dentro/ fora), vai conhecer a brincadeira da pescaria, desenvolvimento 

da coordenação motora, concentração e atenção. 

 


