
 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

      BRINCADEIRA: SEU MESTRE MANDOU 

 

 A ideia é movimentar o corpo a partir de gestos orientados, 

identificando partes do corpo e realizando ações com ele. Ao conhecer o próprio corpo, a 

criança terá a oportunidade de ir construindo sua autonomia e identidade, explorando seu 

corpo no espaço. E ao fazer isso, a criança desenvolve a coordenação motora, a 

concentração, a imaginação, a atenção e a linguagem corporal. Então vamos lá?  

 Escolha um lugar tranquilo e espaçoso para realizar a atividade. Primeiramente, 

convide toda a família para participar. O adulto inicia a brincadeira cantando “Seu mestre 

mandou”, nesse momento estimule seu filho (a) a responder “fazer o quê?”. O adulto escolhe 

uma ação a ser realizada, como por exemplo, apontar partes do corpo (cabeça, barriga, 

braços, joelhos, pés, etc.), dançar, correr, pular, passar por baixo da cadeira ou mesa, entre 

outras. Aos poucos o adulto pode ir aumentando a dificuldade da brincadeira, propondo 

novos desafios como: buscar um brinquedo ou objeto de determinada cor. Divirtam-se! 

  Não esqueça de registrar este momento através de foto ou vídeo e nos enviar.  
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Estratégia de Aprendizagem: 

 ATIVIDADE: PESCARIA COM PREGADORES DE ROUPAS 

A criança precisa ser estimulada   a desenvolver seu lado 

psicomotor como um todo, o que engloba a parte motora, cognitiva, afetiva e social, por isso, 

é importante que ela seja estimulada corretamente com atividades não só na escola, mas 

também dentro de casa. 

Sendo assim, apresentaremos uma atividade bem simples, com materiais que temos em 

casa. Esta atividade trabalhará o movimento de pinça (movimento que fortalecerá o dedinho 

da criança para que consiga segurar o lápis corretamente, mas para que isso aconteça temos 

que dar estímulos antes da época da alfabetação.  

  Para a atividade o responsável providenciará uma cartela de ovos vazia, papeis de 

diferentes texturas e cores e também um pregador de roupas. Sendo que o responsável 

separará alguns papeis limpos que possa ser jogado fora e deixará que a criança rasgue e 

amasse fazendo bolinhas. Oriente a criança a colocar as bolinhas dentro da cartela de ovo 

uma em cada espaço, porém peça que ela coloque usando o pregador de roupas.  

 Obs: Brinque com ela  e cada bolinha que ela conseguir pegar elogie pelo esforço, pela a 

atividade concluída. 
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