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Atividade: Fazer carinho no brinquedo preferido. 

 

Recurso: Bonecos, ursinhos de pelúcia ou Super-herói. 

 

Estratégia: Em um lugar aconchegante da casa o responsável irá colocar 

brinquedos preferido da criança. Exemplo: Bonecos; ursinho de pelúcia ou 

Super-herói. Em seguida incentive a criança a fazer carinho em seu brinquedo 

preferido, após a criança deve ser estimulada acariciar seus familiares, papai, 

mamãe, irmãos... demonstrando afeto e amor. 

 

Compartilhem conosco através de vídeos ou fotos esse momento, se a criança 

demonstrou interesse ao realizar a atividade. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Trabalhar regras de convivência desde a educação infantil é muito importante, 

porque a partir de pequenas ações que são feitas desde cedo, leva a criança a 

compreender e entender que todos as pessoas merecem respeito e carinho. 
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 Link: https://youtu.be/CDQCw1DLEyI 
Vídeo Liga da Afetividade. 

 
Atividade: Bandinha da afetividade 

 

Recurso: Notebook, Computador, Tablet, Celular, potes, latas, pratos de 

plásticos, colheres de pau etc objetos que simulem instrumentos musicais. 

 

Estratégia: O Responsável organizará um espaço de sua preferência e ambos 

farão uma bandinha musical, a medida que a música do vídeo for tocando a 

criança deverá batucar os objetos mencionados acima, lembre-se de reforçar o 

tema trabalhado para ela, que fala sobre a afetividade, o carinho e o respeito ao 

próximo. 

Conte-nos como foi este momento? 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta desta atividade é trabalhar a coordenação motora e a musicalização 

através do tema trabalhado: a afetividade, o carinho e o respeito para com o 

próximo  

 

 

https://youtu.be/CDQCw1DLEyI

