
 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 ATIVIDADE: CLICK, CLICK, ZOOM 

 

A atividade de hoje vai se transformar em uma 

brincadeira divertida, pois, desde cedo as crianças gostam de se ver nas 

fotos e observar seus familiares e amigos. 

Estabeleça um diálogo com a criança e descreva que irão participar de um momento 

para tirar as fotos, podendo utilizar a câmera do celular. Tire algumas fotos da criança em 

alguns momentos preferidos e de seus familiares e amigos. Logo após a sessão de fotos 

escolha um local tranquilo e apresente as fotos que foram tiradas. Nesse momento 

estabeleça um diálogo e estimule a criança a identificar a si e os outros participantes da 

atividade, tentando falar o nome de cada um. 

Dicas: se preferir pode utilizar fotos impressas ou, quem quiser, pode transformar as 

fotos em um mural. 

Ah! Não se esqueça de registrar esse momento e enviar para as professoras. 
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Estratégia de Aprendizagem: 

 ACHANDO SEUS PERTENCES  

A autonomia é a capacidade de se conduzir por si próprio, 

levando em conta regras e valores. Permitir que a criança realize 

pequenas tarefas sozinha desde cedo, faz muita diferença em seu desenvolvimento. Entre 

outros benefícios, a autonomia estimulada na infância gera pessoas criativas, com maior 

poder de tomar decisões, responsáveis e capazes de enfrentar e solucionar eventuais 

problemas, e, preparadas para habilidades mais complexas quando adultas. Pensando 

nisso, a atividade proposta irá estimular essa autonomia de uma forma lúdica, incentivando 

a criança a tomar decisões. 

 O adulto responsável deverá deixar alguns brinquedos e outros objetos em lugares 

diferentes da casa. Em seguida, a criança deverá recolher apenas os seus pertences sem a 

intervenção do adulto. Pode-se aumentar o desafio colocando os objetos em pontos 

diferentes, como, embaixo da mesa, em cima do sofá e assim, a criança será estimulada a 

agir com autonomia, desenvolvendo o autocuidado com seus pertences. Esteja atento a este 

momento em que a criança recolhe os objetos, para garantir sua segurança. 

 Registre esse momento com fotos e vídeos e compartilhe no grupo do WhatsApp. 
Queremos avaliar como ela está nesse aspecto. 
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