
 

                                                                                

 

 

      

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 ATIVIDADE: MEU BRINQUEDO PREFERIDO 

 

No decorrer dessa semana vivenciaremos diversos 

momentos em que falaremos sobre os gostos e preferências. Na 

atividade de hoje as crianças escolherão o brinquedo preferido. Para esse momento é 

importante que o adulto converse com a criança sobre dividir e compartilhar com os amigos 

seus brinquedos. Em seguida faça alguns questionamentos como: 

• Você tem um brinquedo preferido? 

• Por que ele é tão especial?  

• Como você prefere brincar? Sozinha ou com os amigos? 

 Baseado nas respostas da criança, enalteça sempre a importância de 

emprestar seus brinquedos. Aproveite esse momento e conte qual era o 

seu brinquedo preferido e se tiver fotos mostre, fale como você brincava com os seus amigos.  

Vai ser um momento muito especial, no qual, você recordará coisas incríveis e ainda 

despertará nela sua criatividade e imaginação, eles adoram saber que um dia você também 

foi pequeno. Ah e depois nos envie uma foto da criança com o brinquedo preferido dela, 

queremos saber!!! 
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Estratégia de Aprendizagem: 

       ATIVIDADE: MEU BRINQUEDO FAVORITO 

 

A criança adquire conhecimentos e se desenvolve enquanto 

brinca, aprendendo de forma divertida e prazerosa. Os brinquedos e as 

brincadeiras são essenciais para uma infância feliz e saudável. Já bem 

pequenas, elas já manifestam suas preferências e com base nisso, para a atividade de hoje, 

será necessário que o adulto converse com a criança e pergunte qual é o seu brinquedo 

preferido. Para incentivar cite alguns brinquedos: bola, carrinho, bonecas, super-

heróis, panelinhas e outros. Peça para que ela separe os brinquedos que mais gosta, 

e se possível, diga para ela convidar alguém para brincar junto com ela, pois, isso 

tornará a brincadeira mais significativa, pois, desde cedo ela deve aprender a 

compartilhar até mesmo seus brinquedos preferidos. Registre esse momento com vídeo, 

fotos e compartilhe conosco, queremos saber qual brinquedo ela mais gosta e se ela 

conseguiu emprestar, ficaremos mais felizes ainda!!! 
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