
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

ATIVIDADE: BRINCADEIRA DOS CALÇADOS 

 

A proposta da atividade de hoje estimula a atenção, lateralidade e o equilíbrio. 

Então, a sugestão é brincar utilizando os pares de calçados que as famílias tem em casa. 

  Escolha 4 pares de calçados e os organize em diferentes posições, conforme a figura 

abaixo. Exemplos: para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. 

  Após demonstrar para a criança como fazer, oriente para que ela salte seguindo as 

direções dos pares de calçados, conforme mostram as imagens abaixo. Caso a criança 

apresente alguma dificuldade na execução dos movimentos, a família poderá auxiliá-la, 

realizando os movimentos junto com ela. 

Recursos: 4 pares de calçados.  

 Não esqueçam de nos enviar vídeo ou foto da atividade!        
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Estratégia de Aprendizagem: 

ATIVIDADE: MÁGICA DAS CORES 

 Todos nós já percebemos como tudo o que é colorido chama 

a atenção, principalmente dos pequenos que costumam ficar encantados e 

vidrados diante do universo de cores que os rodeia, portanto além da ludicidade, as cores 

na educação infantil são excelentes para estimular o desenvolvimento e aprender a interagir 

de maneira positiva com o ambiente. Na atividade proposta para hoje busca-se explorar o 

máximo das cores, despertando na criança a curiosidade para novas descobertas 

principalmente para as diferentes tonalidades, contribuindo com a capacidade motora e 

cognitiva, do raciocínio, da fala, do tato, da audição, do paladar, dentre várias outras 

habilidades utilizadas para diferenciar os objetos. 

  Pinte as palmas das mãos nas cores sugeridas abaixo, ou também podem usar outras 

combinações. Ajude a criança a ESFREGAR E ESFREGAR as mãozinhas DEVAGAR e 

RAPIDINHO para que ela veja uma nova cor aparecer.  Não esqueçam de compartilhar suas 

descobertas e vídeos com o nosso Grupo do Berçário 2B.  
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