
 

                                                                                

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Estratégia de Aprendizagem:  

ATIVIDADE: BRINCADEIRA PESCA NA PENEIRA 

 Geralmente no mês de junho acontecem nas escolas as 

tradicionais festas Juninas. Nelas são disponibilizadas diversas 

brincadeiras, onde, as crianças se divertem, aprendem e se 

desenvolvem. Uma dessas brincadeiras é a “Pescaria”. A proposta de 

hoje é muito divertida e com certeza a criança vai gostar. Ela é uma adaptação da pescaria, 

diversão que nunca falta nessa época.  É um ótimo estímulo para trabalhar a coordenação 

viso-motora (movimento interligado de olhos e mãos). É também uma atividade divertida em 

que se aprende conceitos matemáticos, além de estimular a atenção, concentração, 

equilíbrio. 

Para essa atividade o adulto deverá separar:  

• uma bacia ou balde com água 

• uma peneira (dessas pequenas de cozinha),  

• tampinhas de garrafa pet para simbolizar os 

peixinhos, ou brinquedos que flutuem na água.  

 

Se possível faça a brincadeira no quintal ou em um 

ambiente onde a criança possa explorar e brincar à vontade. A criança 

deve mergulhar a peneira na bacia com água retirando os objetos e transferindo-os para 

outra bacia. Durante a brincadeira estimule-a a contar quantas já pescaram e quantas ainda 

estão na água, onde tem mais, se é na água ou na outra bacia. Você pode auxiliá-la também 
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a 

separar em grupos por cores ou semelhanças. Depois, faça a criança refletir quais cores ou 

tipos tem mais ou tem menos. Com certeza será um momento divertido e rico de 

aprendizagem 

 

 Sugestão: A hora do banho seria uma ótima opção. 

 Observação: O ideal é que a criança esteja segura no momento da brincadeira. 

  Registrem esse momento com fotos e vídeos e nos enviem, para arquivar nos portifólios. 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


