
 

                                                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 ATIVIDADE: SACOLINHA SOLIDÁRIA. 

Para esta atividade você vai precisar de: 

• Peças de roupas como: meias, blusas, calças, 

sapatinhos, etc. 

 Observação: Usar somente itens que não estão mais em uso, ou que não sirvam 

mais. 

Proponha a criança brincar com as bonecas (ou pelúcias) estimulando-as a colocarem 

nelas as roupinhas que não lhes sirvam mais. O adulto irá conversar com elas sobre a 

importância de essas roupinhas serem utilizadas por outras crianças que neste momento 

não tem ou não podem comprar e que essas peças podem se doadas. Nesse momento 

pergunte qual ela vai doar. Estimule a habilidade de pensar no outro, para que mesmo 

brincando, tenham um aprendizado que desperte atitudes boas que contribuirão para a 

construção de um mundo melhor, no qual ela será protagonista, pois, tais ações auxiliam 

positivamente na construção de valores, para o enriquecimento pessoal e dá a criança 

possibilidades de encontrar sentido em suas ações e decisões.   

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 10/06/2021 SEMANA: 14 
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TURMA: B1A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  O eu, o outro e o nós 



 

                                                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 ATIVIDADE: ENCONTRE OS PARES 

A proposta desta atividade está além do brincar. Em primeiro 

lugar estimulará a criança em seu desenvolvimento e também na construção da 

responsabilidade ao ajudar nos afazeres de casa, criando hábitos saudáveis de colaboração 

desde pequenos. Ainda poderão desenvolver e ampliar nela as noções de grandeza e 

reconhecimento de cores, ao mostrarem para a criança os tamanhos dos pares de meia e 

identificando as cores e imagens nos pares. Parece ser uma atividade fácil, mas, requer 

muita atenção e concentração da criança. Para realiza-la separe antecipadamente pares de 

meia da família e apresente para a criança. Deixe as meias abertas em uma superfície de 

forma desordenada. A criança precisará encontrar os pares e organizar as meias, 

observando tamanho, cores e estampas. O responsável poderá formar o primeiro par e a 

criança formará o resto. Caso a criança não acerte o par da primeira vez não a repreenda, 

esse tipo de proposta poderá ser repetido outras vezes.  
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