
 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 ATIVIDADE: CARTAZ DE REGRAS E COMBINADOS 

É muito importante desde cedo trabalhar com as 

crianças as regras e limites necessários, para o melhor 

convívio social. Criar um cartaz de combinados favorece a identificação e 

compreensão da criança sobre regras a serem cumpridas em casa, na escola e em outros 

lugares, fortalece a relação de confiança e admiração da criança pela família ou professor e 

ajuda a criança a lidar com as diferenças e resolver conflitos. 

Pensando em tudo isso, a proposta de hoje será trabalharmos com nossas 

crianças as “Regras e Combinados”, utilizando o cartaz como recurso. Para esta atividade, 

reserve: 

• 1 papel grande, pode ser cartolina ou outro que tenha disponível em 

casa; 

• Canetinha ou outro tipo de caneta que destaque a escrita. 

 

 Ao convidar a criança para esse momento, desperte sua atenção 

falando que vocês irão criar um lindo cartaz! Isso fará com que ela tenha curiosidade e 

interesse em participar. Nessa abordagem, faça algumas perguntas, como por exemplo: “É 

legal respeitar as pessoas?”,” E bater no colega?”, “Pode jogar o lixo no chão?”  

Ao perguntar deixe-a pensar e formular a frase para responder. Esse será um 

momento de muita aprendizagem para criança, pois, o adulto poderá dar alguns exemplos 

de acontecimentos da rotina familiar, tornando ainda mais produtiva e prazerosa essa 

conversa. 
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   Pronto! Chegou o momento de criarem juntos o cartaz com as regras e 

combinados. Nesse cartaz o adulto responsável, pode escrever os combinados em letras 

bastão, facilitando assim, a compreensão da criança ao acompanhar a elaboração. 

 É importante trabalhar com regras e combinados que o adulto perceba que a 

criança tem dificuldades em cumprir em casa e quando está brincando com outras crianças, 

isso irá contribuir também para o retorno dela as aulas. 

 

Abaixo segue um exemplo de cartaz utilizado em sala de aula, e moldes das 

carinhas triste e feliz que pode ser confeccionado para anexar ao cartaz quando a criança 

cumprir ou não com os combinados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É importante lembrar diariamente desses combinados de forma bem tranquila, 

pois o cartaz trará estímulos positivos e sensações diferentes, quando a criança realizar algo 

legal, a família pode trazer sempre o reforço positivo comemorando e fazendo a expressão 

de feliz ou de triste, quando ele(a) não realizar algo legal. 

 

Queremos saber o resultado desta atividade, tirem fotos do cartaz, gravem vídeos da 

conversa ou façam comentários em nosso grupo de WhatsApp relatando como está sendo 

esse momento. 

 

 

 

 


