
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

ATIVIDADE: ESCONDE-ESCONDE DO COPO 

 A atividade de hoje é uma divertida brincadeira! E tem como objetivo estimular a 

atenção, observação, coordenação motora e principalmente exercitar o raciocínio lógico, a 

percepção visual e a memorização. Então, vamos lá? 

Para realizar a brincadeira será necessário selecionar os seguintes materiais: 

• Três copos descartáveis de plástico ou recipientes de plástico (desde que não sejam 

transparentes) 

• Um objeto pequeno para esconder (pode ser tampinha de garrafa pet, brinquedo, 

bolinha de papel, etc.). 
 

 Feito isso, converse com a criança sobre a atividade que será realizada e inicie a 

brincadeira. Sobre uma mesa ou no chão, coloque os copos um ao lado do outro com a boca 

virada para baixo e esconda o objeto debaixo de um dos copos. Neste momento, deixe que 

a criança veja em qual dos copos foi escondido o objeto e embaralhe-os não muito rápido, 

estimulando-a a acompanhá-los com atenção. Em seguida, peça que a criança aponte em 

qual copo está o objeto, caso não acerte, incentive-a a tentar novamente até encontrar o 

objeto. Após encontrá-lo, não esqueça de parabenizá-la. 

Divirtam-se! E boa atividade! 

 E não esqueça de registrar esse momento com foto 

ou vídeo e compartilhar conosco! 
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Maria José. 

TURMA: B2A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaço, tempos, quantidades, relações e transformações 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 ATIVIDADE: FORMAR PARES 

 

A criança realiza descobertas e adquire conhecimentos 

quando explora diversos materiais e vivencia experiências por 

meio de brincadeiras e jogos livres ou dirigidos. Por isso, na 

escola e devido ao momento de agora, onde as crianças estão em casa é muito importante 

oferecer, além de brinquedos, materiais que utilizamos e que podem ser reaproveitados 

como: potes de sorvetes, margarina, maionese, chocolate, requeijão etc. Toda criança 

explora esses materiais ao empilhar, tampar, emparelhar, no faz-de-conta imaginam que são 

utensílios de cozinha e assim descobrem e aprendem muito. Pensando nisso, a atividade de 

hoje é proporcionar esse momento de exploração com as crianças, usando esses materiais. 

Para isso, será necessário que o responsável separe e apresente os materiais de forma 

desorganizada, mas que possuam seus pares, incentivando a criança a procurar e organizar 

esses pares um do lado do outro. 
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