
 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

       BRINCADEIRA CANTADA 

 Vamos finalizar a semana com uma brincadeira bem 

divertida que, além de trabalhar boas maneiras, estimula o 

desenvolvimento da coordenação motora, percepção auditiva e visual, oralidade, atenção, 

concentração, imaginação,  

 Em um ambiente tranquilo, assista ao vídeo com a criança. Enquanto assistem, 

estimule a criança a cantar a musiquinha, brinque junto com ela, chame sua atenção para as 

atitudes demonstradas na brincadeira. Neste momento, ajude-a a entender se essas atitudes 

estão certas ou erradas, questionando-a: “Pode bater no amiguinho e falar palavrão?”, “É 

certo cuspir no chão?!. Em seguida, explique para a criança que essas atitudes deixam todos 

muito tristes, que devemos tratar com carinho e respeito todas as pessoas e nos comportar 

de maneira correta em todos os lugares. É importante sempre incentivá-la a usar as 

"palavrinhas mágicas":  

• Por favor 

• obrigado(a) 

• desculpe   

• com licença 

 Divirtam-se e boa atividade! 

Ah e não se esqueça de nos contar como foi enviando 

foto, vídeo ou áudio!!! 

       Link do vídeo:  https://youtu.be/vKgHZL_uaSY 
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Estratégia de Aprendizagem:  

 ATIVIDADE: BRINCANDO NO MAR COM O 

PEIXINHO 

Proporcionar atividades nas quais as crianças explorem e 

ampliem suas habilidades motoras e o trabalho em conjunto nessa faixa etária dos dois para 

os três anos, além de divertido e prazeroso, é muito importante para eles. Nossa atividade 

de hoje é: O adulto vai pegar um tecido (azul) se tiver em casa, toalha de banho ou mesa, 

lençol, entre outros, colocar um peixinho ou um objeto para representar o peixe e juntamente 

com a criança segurar nas pontas, cantado uma cantiga de roda “Peixe Vivo”, sincronizando 

e combinando os movimentos e ritmos com a criança (Rápido ou Lento). Se o “peixe” cair do 

tecido, pode voltar e continuar a brincar. Toda a família pode participar da brincadeira será 

muito divertido e prazeroso para a criança. Aproveite para enfatizar que nesse mundo um 

preciso da companhia do outro. 

Link da música: https://youtu.be/DwkwPduClxs 
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ANEXO: 

 

 

 

https://youtu.be/9Kz0CyKZ-2A 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

https://youtu.be/9Kz0CyKZ-2A

