
 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

ATIVIDADE: LEITURA DO LIVRO – QUER BRINCAR DE 

PIQUE ESCONDE? 

 

O contato com os livros e interagir com as histórias auxilia no desenvolvimento 

psicomotor, cognitivo e intelectual das crianças. A leitura também contribui para melhorias 

no vocabulário, na fala e rendimento escolar.  

Na atividade de hoje sugerimos que mostre para a criança o vídeo do link abaixo, onde 

é apresentada uma história muito divertida que fala um pouco de uma das brincadeiras mais 

comuns no dia a dia de nossas crianças. Não deixe de acompanhar mais uma linda história 

e fotografar este momento para acompanharmos sua leitura! 

 

Link da história: https://www.youtube.com/watch?v=VRfxt6kHx1c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO:  
 

  DATA: 09/09/2021                       SEMANA 25 

PROFESSORAS: Andréa, Antônia, Iara, Janaína, Silvana, Zilmara TURMA: B1A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala,  pensamento e imaginação. 

https://www.youtube.com/watch?v=VRfxt6kHx1c


 

                                                                                

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 09/09/2021 SEMANA: 25 

PROFESSORES: Adelaide Simone, Elaine, Elma, Elisabete, Fabiana e 
Vanderlânia 

TURMA: B1B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro é o nós. 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 ATIVIDADE:ESCONDE – ESCONDE 

As brincadeiras são os modos que as crianças têm de se 

manifestarem com naturalidade. É também a maneira de elas 

entrarem em contato com valores e hábitos sociais antigos e 

contemporâneos. Esse brincar, ora inventado, ora transmitido de 

geração em geração, permite que elas conheçam o mundo e passem a fazer parte dele. 

Assim sendo, a nossa proposta de atividade será brincar de esconde-esconde. Esta 

brincadeira promove a integração em grupo, desenvolve a criatividade, estimula a liderança, 

raciocínio lógico e estratégias da criança.  Ela pode ser realizada em qualquer lugar, desde 

que seja seguro e a criança tenha onde se esconder. Para dar início a brincadeira basta o 

pequeno se esconder, embaixo de um lençol, ou cobertor, atrás do 

sofá ou qualquer cantinho da casa, desde que não ofereça nenhum 

risco de a criança se machucar. Após, o adulto responsável irá 

procurar a criança, quando a encontrar, inicia-se o ciclo novamente. 

Nessa brincadeira poderá estimular a contagem de 1 a 3. Enquanto 

a criança se esconde, o adulto poderá contar em voz alta, quando 

for a vez da criança procurar o adulto, estimule a criança a realizar 

a contagem também. Boa diversão!  Não esqueça compartilhar os 

registros!  

 

 

 

 


