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 2ª Atividade da semana: Brincando de pescaria 

 

Objetivo: Desenvolver a coordenação motora fina e estimular a concentração 

Como fazer: Hoje iremos brincar de pescar, para isso pedimos à mamãe que separe uma bacia 

com água, alguns brinquedos e uma peneira. Em um espaço da casa onde tenha um espaço 

considerável coloque água na bacia, dentro dela disponha alguns brinquedos da criança. Pegue a 

peneira junto com a criança e tente pescar os objetos da bacia. Estimule a criança a pegar a peneira 

e agora tentar pescar o brinquedinho sozinho (a), bata palmas, vibre com cada conquista dela (e). 

Aproveite bastante esse momento de interação e divertimento juntos. 

 

 

       

 

 

 

 



 

 

Tema: O Mundo do Faz de Conta  

Atividade: Vamos brincar de Sorveteria  

A brincadeira de faz de conta é considerada um poderoso instrumento no desenvolvimento da 

capacidade imaginativa e criativa da criança. Através do faz de conta a criança entra em contato 

com regras e desenvolve a linguagem verbal, pois imaginando a criança se comunica, constrói 

narrativas e expressa desejos. 

Desenvolvimento da atividade: O responsável irá preparar um espaço confortável e explicar para 

a criança como será a brincadeira. Em seguida, pedir que pinte com a sua ajuda cada folha de uma 

cor e depois amasse formando as bolas de sorvete. Incentivar a colocar dentro de um pote de 

plástico. Depois iniciar com a criança: Vou querer sorvete de morango! Incentivar a pegar no pote 

a bola vermelha com a colher, colocar no outro pote e entregar para o adulto que irá fazer de conta 

que está experimentando.  

Materiais necessários:   3 a 4 folhas de sulfite ou de caderno, giz de cera vermelho, amarelo, 

marrom, verde, colher, 3 a 4 recipientes 
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