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Link da Atividade: https://www.youtube.com/watch?v=qnOzBfszbIs 

Pescaria de tampinhas  

 

Atividade: Pescaria de tampinhas de garrafa pet 

 

Recurso: Tampinhas (enviadas no kit), bacia e peneira. 

 

Estratégia: O adulto pegará uma bacia e colocará as tampinhas de garrafa pet (enviadas no 

kit de recursos) dentro dela ou vasilha de boca larga com um pouco de água. A criança 

poderá tentar pegar as tampinhas com uma peneira, colher ou concha. Observe se a criança 

encontra dificuldade ao transferir as tampinhas de recipiente, se persiste criando suas 

estratégias ou desiste logo e não se esqueça de nos enviar fotos e vídeos.  

 

Curiosidade sobre esta atividade: Esta é uma atividade que abre muitas possibilidades 

para brincar livre. Por isso, atente-se que, mesmo tendo o desafio de transportarem os 

objetos de uma bacia para outra, as crianças poderão brincar de outras formas com os 

objetos e a água. 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qnOzBfszbIs
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  Atividade: Corrida da Batata. 

  
Recurso: Batata, colher, fita crepe ou giz. 

  

Estratégia:  

Vamos brincar de corrida da batata no chão, o adulto irá riscar no chão uma linha reta 

com giz ou colar com fita crepe, em seguida irá entregar para criança uma colher e 

uma batata. O objetivo é que a criança empurre a batata com a colher por cima do 

risco ou da fita crepe. Caso a criança tenha dificuldades em empurrar a batata com a 

colher, ela pode utilizar a própria palma da mão. 

Para deixar essa brincadeira bem legal, vamos convidar os integrantes da família para 

participar dessa corrida, que tal como prêmio vocês ao finalizarem a corrida, fritarem 

um pouco de batatas? 

Registrem esse momento de atividade e brincadeira e postem no grupo sala. 

  

Curiosidade sobre esta atividade: No jogo e na brincadeira a criança interage, se 

desenvolve e aprende. Com essa atividade podemos avaliar e observar a 

coordenação motora e lateralidade. 
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Atividade: Vamos colocar as pintinhas na Joaninha? 

 

Recursos: Celular, material concreto (retirado antecipadamente na escola).  

 

Estratégia:  

 

No dia da atividade será postado um vídeo no grupo de Whatzapp da escola da turma do 

berçário 2 C, um vídeo da história infantil:” A joaninha que perdeu as pintinhas”, escrito por 

Ducarmo Paes.  A professora Benilda contará a história utilizando o recurso história no 

bambolê. 

A família deverá assistir junto a criança o vídeo da história infantil e logo em seguida a 

criança deverá colocar as pintinhas na joaninha (material concreto) desenvolvendo sua 

imaginação e sua criatividade, o adulto poderá fazer algumas perguntas no final do vídeo, 

como: onde a joaninha escorregou? como ela perdeu suas pintinhas? e assim socializando o 

que ela entendeu da história, registre esse momento e compartilhe no grupo da sala. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Essa atividade tem como proposta desenvolver a imaginação e a criatividade da criança de 

um modo lúdico e ao mesmo tempo fazer com que ela reflita sobre a importância da 

afetividade e da amizade através da história fictícia. 

 


