
 

                                                                                

 

  

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:   

   ATIVIDADE:   SOM DA GALINHA 

 A proposta de hoje é super divertida! Que tal confeccionar um 

brinquedo com material reciclado que imita o som da galinha? 

 Veja como é fácil fazer! Primeiro, separe os materiais:  

• Um pote descartável de danone ou 

requeijão; 

• um pedaço de barbante 

(aproximadamente 30cm); 

• metade de um palito de dente ou de 

fósforo; 

• tesoura; 

• cola;  

• papéis coloridos ou recortes de 

revistas; 

• uma vasilha com água.

 Em seguida, converse com a criança sobre a atividade que será realizada e inicie a 

confecção do brinquedo. Com a ajuda da tesoura ou um objeto pontiagudo aquecido faça 

um furo no fundo do pote, permitindo que a criança apenas veja. Na sequência, com a criança 

auxiliando, passe uma das pontas do barbante pelo furo do pote e amarre-o na metade do 

palito, como mostra a imagem abaixo. Finalize dando um nó para que fique firme e pronto! 

Deixe a criança livre para decorar, colando pedaços de papéis, conforme a sua imaginação 

e criatividade. Nesse momento, incentive-a a produzir o som do cacarejar da galinha.  Para 

isso, a criança deverá molhar a mão na água e dar 

pequenos puxões, no barbante, deixando que ele 

desliza pela mão. Caso a criança apresente um 

pouco de dificuldade, segure em sua mãozinha, 

estimulando-a a fazer o movimento correto até 

produzir o som.. 

Lembrem-se de nos enviar áudio da criança dando 

a opinião dela sobre a atividade. 
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Estratégia de Aprendizagem: 

ATIVIDADE: LUZ E SOMBRA 

  

A brincadeira com luz e sombra é uma ideia simples e sem 

nenhum custo. Necessita apenas luz solar ou luz artificial. Leve a criança 

até o espaço externo ou interno da casa que tenha uma parte da parede livre, permita a 

exploração livre até que perceba sua sombra. Aponte de forma positiva para essa descoberta 

e converse sobre os personagens da história da semana “O Sapo Bocarrão” e faça o desafio 

dela tentar fazer a sombra do sapo, podendo criar outras sombras com as mãos ou o corpo.  

O responsável também poderá fazer comentários como: “O que é isso atrás de você”? Será 

que é o jacaré? Olhe, parece que ele quer te dar um abraço! Você vai abraçá-lo também? 

Assim, por meio da brincadeira as crianças irão descobrir mais sobre si mesmas e suas 

possibilidades de expressão e movimento. Fotografe ou faça pequenos vídeos destes 

momentos. Vamos adorar! 
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