
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 SANDUICHE DA MARICOTA 

 Para finalizarmos a semana, que tal preparar um delicioso sanduíche 

como o da Maricota? Vamos lá? 

 Primeiro, separe os ingredientes da preferência da criança e os utensílios que serão utilizados, 

tomando o cuidado de escolher utensílios que não ofereçam risco para a criança. Após, sobre uma 

mesa ou outro lugar que preferir, disponibilize todos os ingredientes e utensílios que serão utilizados. 

Em seguida, converse com a criança sobre a atividade que será realizada. Apresente todos os 

ingredientes selecionados para ela, permita que explore, sinta o cheiro, a textura, observe a cor, o 

formato e peça que nomeie cada um. Logo após, deixe que a criança prepare seu próprio sanduíche, 

estimulando sempre sua autonomia. Aproveite o momento para incentivá-la a incluir no seu 

sanduíche pelo menos uma verdura ou legumes, como por exemplo: cenoura crua ralada, tomate, 

alface, entre outros, além de deixar o sanduíche mais colorido e atrativo, é uma ótima forma de 

estimular a criança a adotar hábitos alimentares mais saudáveis e a provar novos alimentos. Após 

finalizar, é só degustar essa delícia e bom apetite!! Se a criança tiver alguma dificuldade em fazer a 

atividade, pedimos que os responsáveis auxiliem, sempre fazendo com que ela se sinta estimulada. 

 Não esqueça de registrar esse momento com foto ou vídeo e compartilhar conosco! 
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Estratégia de aprendizagem: 

ATIVIDADE: FAMÍLIA PALITO 

 Responsabilidade é coisa séria, essencial e fundamental. É muito importante que a 

criança receba estímulos desde de cedo, pois, uma das principais características na infância 

é a observação, principalmente nos primeiros anos de vida, onde a criança aprende repetindo 

o que o adulto faz.  É nesta fase que o adulto terá que ensinar a criança os compromissos 

de acordo com a idade. A criança gosta de ajudar em tudo, ela é curiosa e quer fazer igual 

ao adulto, porém, sem responsabilidade. É nesse momento onde o adulto tem que ensinar 

desde um simples rasgar, pintar ou cortar um papel, mas isso, tem de ser consciente e 

responsável para não se machucar ou machucar o amiguinho e sempre com um adulto 

auxiliando. 

 Sendo assim, a proposta de atividade de hoje é que a criança aprenda 

usar a tesoura cortando os cabelinhos da "Família palito", onde a criança 

poderá deixar os cabelos compridos, médio ou bem curtinho dependendo de 

seu gosto. O responsável, com ajuda da criança, desenhará a família palito e 

a criança tentará com auxílio e supervisão do 

responsável usar uma tesoura sem ponta para cortar os 

cabelos. Depois, colará no palito ou num pedaço de 

papelão duro (se não tiver palito em casa)  

 Agora é só brincar e se divertir com seus palitoches. 

Mande fotos ou vídeos, boa atividade.        
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ANEXO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/W0kVCZ9w2j4 

 

 

https://youtu.be/W0kVCZ9w2j4

