
 

                                                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

       ANDAR SOBRE OS PÉS 

 Na atividade de hoje propomos um momento divertido de interação 

entre a família estimulando o compartilhamento de emoções positivas no 

contato um com o outro.  Convide a criança para que descalço suba em 

seus pés e caminhem juntos pela casa ou quintal.  Além de socializar-se com sua família e aproveite 

este momento para trabalhar nela as noções de "frente e trás" e  além disso,  essa brincadeira é um 

ótimo exercício para o desenvolvimento da coordenação motora e equilíbrio. 

 Observação: Se a criança tiver alguma dificuldade para realizar a atividade, pedimos que os 

responsáveis auxiliem, fazendo com que ela se sinta estimulada.  

.  

         Boa atividade. Não esqueça de registrar este momento através 

de foto ou vídeo e nos enviar.  
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Estratégia de Aprendizagem: 

  ATIVIDADE: NOÇÕES DE TAMANHO: PEQUENO E 

GRANDE 

 Aproveitando a proposta da semana de ensinar as crianças a compartilharem roupas 

que não lhe servem mais, que tal trabalhar os conceitos Grande e Pequeno que ajudam a 

desenvolver nas crianças habilidades como: percepção visual, fazer comparações e 

expressão oral, noções de grandeza, e ampliar a capacidade de observação? Uma sugestão 

é utilizar peças que servem e que não servem nela para que ela possa comparar e quem 

sabe encontrarão mais objetos para doar!!! 

 Coloque alguns pares de sapatos da família no centro da sala e peça para a criança 

calçar o maior. Em contrapartida, tente você calçar o da criança. Pergunte para ela por que 

será que o sapato fica saindo do pé dela e espere a resposta do pequeno. Também pode 

apresentar roupas que não servem mais, compare o tamanho da camiseta menor com a 

maior, colocando-as uma do lado da outra, e de forma dinâmica explique que quando as 

roupas não servem mais e estão em ótimo estado pode ser compartilhada, assim como foi 

citado na atividade anterior sobre a importância de compartilhar. 

Compartilhe conosco através de fotos, vídeos ou mensagens. 
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