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Campos de Experiência: O eu, o outro e nós. 

Olá crianças, como estão?  Esperamos que bem!! Que semana divertida com 

tantas brincadeiras e atividades especiais pra vocês. Que seja doce essa 

semana da criança, que seja pura e alegre. 

Atividade: Brincando de esconde-esconde 

Para começar a nossa atividade com o astral lá em cima, assista esse vídeo 

com sua criança, onde o “Joãozinho” vai brincar de esconde-esconde e 

procurar os seus amiguinhos. Ele se parece com os nossos pequenos. Olha 

que alegria e como é divertido para ele brincar de esconde-esconde. Segue o 

link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=xOkJCpzT_eg 

Agora, chame a sua criança pra brincar também, fale pra ela que um membro 

da família vai se esconder e ela tem que procurar até encontrar, vá dando pista 

de onde está, esconda-se no quarto, na cozinha, atrás do sofá, chame a 

criança pelo nome, fale estou aqui, pra ela ouvir a sua voz e poder achar. 

Quando a criança achar faça uma grande festa, abrace, beije, bata palmas e 

diga que ela conseguiu achar, depois diga que será a vez dela de se esconder, 

deixe que ela procure o esconderijo e se esconda, finja que não está vendo por 

um momento e depois ache-a fazendo novamente uma grande festa, 

demonstre muita alegria com essa brincadeira e vocês verão com foi divertida.  

Lembre-se sempre procure um local apropriado para realizar a atividade. 

Mande-nos as fotos ou vídeos dessa divertida brincadeira.  
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Projeto Leitura 
A literatura infantil é um caminho que leva a criança a desenvolver a 
imaginação, emoções, e sentimentos de forma prazerosa significativa. Hoje 
a dimensão da leitura infantil é muito mais ampla e importante, 
proporcionando um desenvolvimento social e emocional. 

 Para esta atividade sugerimos que preparem um lugar aconchegante 
silencioso. Depois de contar a história faça questionamentos sobre ela, se 
possível peça para a criança RECONTAR da maneira dela a história para 
você, assim vocês irão desfrutar juntos de momentos maravilhosos e de 
interação familiar.  

             

Segue o link da história: https://youtu.be/kk0QqPzfyxA  
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