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Campo de experiência: O eu, o outro e o nós.

Tema: Brincadeiras

Atividade 1 – Pano Encantado

Além de ser divertido, brincar proporciona várias coisas boas. Durante o brincar, a criança
adquire habilidades para se tornar capaz de aprender a aprender, seja por meio de suas ações
sobre os objetos e pessoas, seja por suas reações a esses estímulos. A brincadeira proporciona
o conhecimento do próprio corpo, a força, a elasticidade, o desempenho físico, o que promove um
melhor desenvolvimento motor; favorece o raciocínio, estimula a criatividade e a imaginação.

Recurso:

● TV/ Celular/  Tablet/ Computador
● Tecido (toalha, lençol, manta, peças de roupa)

Estratégia:

Prepare um tecido (lençol, manta, toalha) e coloque o vídeo “Pano Encantado” (acesse o

link abaixo). Siga as coordenadas da música para manusear e “transformar” o pano em

diferentes objetos. Use a imaginação e se desejar crie objetos diferentes aos mencionados

na música.  Coloque o vídeo uma segunda vez e deixe a criança à vontade. Observe como se

comporta diante do estímulo oferecido.

 Essa é uma atividade que estimula percepção e imaginação, por isso sugerimos para os

bebês menores que a música fique ao fundo

enquanto ele manuseia e explora a textura do

tecido. Também é válido oferecer tecidos

diferentes, pode ser peças de roupas (malha, soft,

algodão, jeans) e permita que ele sinta o toque nas



mãos, pés, corpo, explorando livremente suas texturas.

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=_-S7OYCoWRA

Observar: A criança se sentiu confortável ou incomodada com o estímulo? Conseguiu

realizar os movimentos com o pano? Alguma textura se destacou como preferência da

criança?

https://www.youtube.com/watch?v=_-S7OYCoWRA

