
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

  ATIVIDADE: SENHOR OVO CABELUDO 

A nossa proposta de atividade hoje é muito divertida. Depois 

de aprendermos um pouco sobre a Dona Maricota e suas 

receitas saudáveis, vamos reutilizar a casca do ovo para plantar. 

Materiais necessários: 

• Casca de ovo, higienizada; 

• Canetinhas para decorar; 

• Algodão; 

• Semente de alpiste; 

• 1 caixa de ovo vazia 

 Após separar os materiais citados, distribua para a criança orientando-a no passo a 

passo a ser feito. Primeiro, peça para que ela molhe o algodão e coloque dentro da casca 

do ovo, em seguida para que ela jogue as sementes em cima, e finalize decorando o ovo, 

desenhando os olhos, o nariz e a boca. Não esqueça de manter o algodão sempre úmido. 

  Deixe em um local que a criança possa ver a transformação do ovo careca no ovo 

cabeludo. 

 Se a criança apresentar alguma 

dificuldade, auxilie para que ela possa se sentir 

estimulada em realizar a atividade. Não se 

esqueça de registrar esse momento e nos 

enviar através de fotos ou vídeos. 
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Estratégia de Aprendizagem: 

 ATIVIDADE: BRINCANDO COM A ESPONJA 

 

 Sabemos o quanto a criança tem interesse pelas coisas dos adultos. 

Elas são curiosas e gostam de estar interagindo nos afazeres de casa, 

gostam de ajudar os responsáveis nas tarefas do cotidiano de casa. 

 A proposta da atividade de hoje, é promover uma ação cuidadosa, que servirá como 

referência positiva, incentivando a criança a ter contato com objeto do cotidiano e cuidado 

para manuseá-lo com responsabilidade. 

 O responsável irá pegar dois potes, um com água e um vazio e, uma esponja de lavar 

louças. Irá fazer primeiro para demonstrar para criança como faz, mergulhar a esponja no 

pote com água (se quiser coloque um pouquinho de detergente para ficar mais divertido e 

com bolhas) e logo depois esprema no pote vazio. Faça a transferência do liquido de um 

pote para o outro. Em seguida, deixe que a criança faça de forma autônoma. 

 Observação: essa atividade servirá para desenvolver a coordenação motora 

(movimento de preensão) e irá preparar a criança para a escrita 

futuramente. 
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