
 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

  ARRUMANDO A MOCHILA 

A proposta de hoje é bem legal! Além de estimular a percepção 

visual, concentração, atenção, oralidade e o reconhecimento dos seus pertences. É 

uma ótima oportunidade de inserir a criança no processo de organização de seus pertences, seja na 

escola ou em casa, estimulando a sua autonomia e o senso de responsabilidade. 

 Para isso, separe os seguintes objetos: Uma mochila, lenços umedecidos, peças de roupas 

da criança (para trocas), lençol, copo de plástico, máscara de proteção, álcool em gel e sabonete 

líquido. Após, distribua-os aleatoriamente sobre a cama, ou outro lugar que preferir, de maneira 

espaçada, para que a criança possa visualizar facilmente. Em seguida, converse com a criança sobre 

a atividade que será realizada. Explique quando chegar o momento de ir para a escola, conhecer 

seus amiguinhos e as professoras, vai ser preciso organizar sua mochila, com os esses objetos, pois 

serão usados na escola, reforçando o cuidado que deverá ter com os seus pertences sempre que 

usá-los e guardar novamente na sua mochila. Na sequência, convide a criança para organizar seus 

pertences na mochila, perguntando para ela onde está cada objeto. Neste momento, oriente a criança 

a observar com calma todos os objetos expostos, para que ela consiga identificar o objeto solicitado 

corretamente. Ao identificá-lo, peça para a criança nomeá-lo, falar para que serve e por último guardá-

lo na sua mochila. Permita que a criança organize sua mochila sozinha, do jeito dela estimulando a 

sua autonomia. 

 Após finalizar a atividade, abrace a criança e elogie o seu esforço. Boa atividade! 

Se a criança tiver alguma dificuldade para realizar a atividade, 

pedimos que os responsáveis auxiliem.  

 Não esqueça de registrar esse momento com foto ou vídeo e 

compartilhar conosco!  
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Estratégia de Aprendizagem: 

ATIVIDADE: O CUIDADO DE SI E DO OUTRO 

 

Ensinar autonomia às crianças é uma forma de conscientizar 

sobre a importância do cuidado de si e do outro, isso os capacita a tomar 

decisões por conta própria. Tais decisões incluem escolher as próprias roupas, comer com 

suas mãozinhas, amarrar os próprios cadarços dos sapatos, escovar os dentes, organizar 

os brinquedos, usar o vaso sanitário etc. 

 Considerando a situação que vivemos que os cuidados com a higiene pessoal 

precisam ser mais intensos em incentivar, ensinar e estimular as crianças a terem 

responsabilidade e compreender que é indispensável esses cuidados, fará com que 

adquiram autonomia. 

 Nesta atividade, o responsável colocará a máscara ao alcance da criança e irá explicar 

que ela pode pegar e usar sempre que for sair, e principalmente quando retornar à escola, 

da mesma forma o álcool em gel, e detergente ou sabão líquido precisam ser usados com 

frequência nas mãozinhas, que elas mesmas podem 

pegar para usar com a supervisão do adulto.  

Envie-nos uma foto dele com máscara!!! Queremos 

ver!!! 
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ANEXO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/RWBOs3vDAC4  

 

 

 

https://youtu.be/RWBOs3vDAC4

