
 

                                                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

      PESCARIA COM PENEIRA 

Recursos:  

• Bacia ou recipiente de plástico; 

• objetos pequenos que flutuem na água (pode ser tampas de 

garrafa pet, amaciante, brinquedos pequenos e leves de plástico); 

• uma peneira, concha ou escumadeira; 

• água e um pote plástico (para colocar os objetos pescados) 

 Uma das brincadeiras que não pode faltar nesse tempo é a pescaria! Sendo assim, a 

proposta de hoje é a pescaria com peneira, que, além de ser uma brincadeira bem 

divertida, tem como objetivo principal desenvolver progressivamente as 

habilidades manuais da criança. Agora vamos brincar? 

 Após providenciar os materiais, converse com a criança sobre a atividade 

que será realizada e inicie a brincadeira. Primeiro, coloque a água na bacia (até a metade) e 

peça para a criança colocar os objetos escolhidos na 

água para flutuarem. Explique que os objetos são os 

"peixinhos". Em seguida, mostre para a criança como 

deve pescá-los, orientando-a a mergulhar a peneira 

na água para pescar um objeto por vez e colocá-lo 

dentro do pote. Durante este momento, aproveite para 

incentivá-la a contar quantos "peixes" pescou e 

identificar as cores. Após finalizar a atividade, não 

esqueça de parabenizá-la. Divirtam-se e boa 

pescaria! Não esqueça de registrar este momento através de foto ou vídeo e nos enviar. 

*Observação*: Para evitar possíveis acidentes não deixe a criança sozinha com a bacia 

de água.  
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Estratégia de Aprendizagem:  

 ATIVIDADE: CONFECÇÃO DA FOGUEIRA 

 

Em comemoração ao ciclo junino e dando continuidade 

à atividade, que tal confeccionar um cartaz? Essa atividade tem por 

objetivo ampliar a coordenação motora grossa e fina (movimento de 

mãos que antecede a escrita), por meio da manipulação de materiais 

diversos e estimulando também a criatividade. 

 Materiais:  

• Um papel de tamanho grande (cartolina, Kraft, papelão, entre outros); 

• Tinta guache vermelha e amarela; 

• Papel ou tinta marrom e cola. 

 Para iniciar a atividade o adulto irá recortar as tiras e colar com a criança no 

papel, para representar a madeira da fogueira. Em seguida, passará a tinta na mão dela e 

orientando-a a carimbar em cima das tiras marrom, para simbolizar a fogueira. Se preferir, 

ou não tiver tinta pode fazer o contorno das mãos da criança e pedir para ela pintar. Mostre 

o desenho da fogueira para a criança e peça para pintar do jeito dela. 

 Registrar esse momento através de foto, vídeo 

ou mensagem e nos enviar. 
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