
 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estratégia de Aprendizagem:  

 ATIVIDADE:  CAIXA DA IMAGINAÇÃO 

 

Desde bem pequenas as crianças, em meio as brincadeiras se movimentam, 

descobrem suas possibilidades corporais e já começam a construir e a demonstrar suas 

preferências. Isso fica bem evidente nas escolhas de objetos de apegos, nos brinquedos 

preferidos que já possuem desde bebês. Sendo assim a atividade de hoje além de ser uma 

brincadeira divertida que por sua vez ajuda no desenvolvimento. 

Para esta brincadeira vamos precisar de: 

• 01 caixa de papelão vazia. 

• Os brinquedos preferidos das crianças 

Escolha um local seguro e aconchegante para desenvolver a 

atividade. Apresente a caixa para a criança e permita que livremente ela possa entrar sair, 

se virar, sentar, empurrar e adicionar brinquedos e objetos de sua preferência. 

Interaja com a criança neste 

momento estabelecendo diálogo e 

despertando a sua imaginação e 

curiosidade e tomando os cuidados para 

que não haja acidentes. 

Observe suas expressões e 

emoções na brincadeira e envie em forma 

de fotos ou vídeo.  
 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 29/07/2021 SEMANA: 19 

PROFESSORES: Andrea, Antônia, Esmeralda, Iara, Janaina, Silvana, 
Zilmara. 

TURMA: B1A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Corpo, gestos e movimentos 



 

                                                                                

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 29/07/2021 SEMANA: 19 

PROFESSORES: Adelaide Simone, Elaine, Elma, Elisabete, Elisângela, 
Fabiana, Larissa, Vanderlânia e Zeni 

TURMA: B1B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 A MINHA COMIDA FAVORITA 

 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, 

em seu artigo 4°, definem a criança como: “Sujeito histórico e de direitos, que nas interações, 

relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, 

brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói 

sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo Cultura". Assim sendo, a proposta da 

atividade de hoje é darmos continuidade a temática – Quem sou no meu mundo – com o 

objetivo de a criança conhecer-se e construir sua identidade. Sugerimos aos responsáveis 

junto com a criança preparem juntos a sua comida favorita. Durante o preparo, conversem 

sobre os alimentos como: textura, cor, cheiro e sabor; a importância da alimentação para o 

nosso crescimento. Não esqueça de registrar esse momento de relevância e aprendizagem 

do seu pequeno.  

Ao concluir a atividade, cole as imagens 

da mesma, que vai compor mais uma 

página do livro – Quem sou eu no meu 

mundo - Um pouco sobre mim. 

              Boa Atividade! 

 

 

 

 

 

 


