
 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

      ATIVIDADE: TRANSFERÊNCIA DE GRÃOS 

A autonomia da criança é fundamental para sua formação como cidadão. É 

por meio dela que a criança se desenvolve e aprende a ter a independência 

necessária para, quando chegar a vida adulta, tomar suas próprias decisões, viver em sociedade e 

exercer uma plena cidadania. Através dessa atividade vamos trabalhar a autonomia, a coordenação 

motora fina e a concentração. 

Materiais necessários: 

• Grãos (pode ser arroz, feijão ou 

milho); 

• Colheres de diferentes tamanhos; 

• Potes de diferentes tamanhos e cores. 

 Escolha um lugar tranquilo para realizar a atividade. Auxilie seu filho a colocar os grãos em 

uma vasilha. Após disponibilize potes de diversos tamanhos e colheres. Estimule seu filho (a) a 

transferir os grãos com o auxílio da colher para os potes vazios. Deixe que ele explore livremente 

descobrindo assim seus limites e as capacidades de compreensão e experimentação. Durante a 

realização da atividade peça para ele nomear as cores dos potes. Boa atividade! Não esqueça de 

registrar este momento através de foto ou vídeo e nos enviar.  

Observação: É muito importante que essa atividade sensorial seja devidamente supervisionada 

porque os grãos são muito pequenos, fáceis de serem engolidos pela criança 
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Estratégia de Aprendizagem: 

ATIVIDADE: BRINCADEIRA “FAZ DE CONTA”  

 

Na brincadeira de faz de conta as crianças criam a capacidade de imitar, imaginar e 

representar sem medo da imposição do adulto; sendo assim; são muito eficientes para 

estimular o desenvolvimento da autonomia infantil. 

 Na proposta da atividade de hoje o responsável pela criança terá que separar alguns 

objetos do cotidiano dela como: caixas de papelão, bichos de pelúcia, objetos usados na 

cozinha, no quarto e no banheiro e que não ofereça riscos de machucara-la. Deixará que a 

criança escolha com o que quer brincar, colocando tudo em um só espaço, porém explicará 

para criança que cada objeto tem seu lugar dentro da casa. Após ter brincado, terá que levar 

e guardar nos seus respectivos lugares onde são guardados no dia a dia. 

 O responsável fará vídeo da criança, deixando que ela monte seu próprio ambiente, 

não interferindo na escolha dos objetos e assim estará estimulando o desenvolvimento da 

autonomia da criança. Boa atividade. 
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