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Olá Famílias! Bom dia! Esperamos que estejam todos bem!  

Hoje, continuando a Semana do Brincar, vamos testar se a criança sabe prestar atenção e 
procurar alguma coisa que esteja escondida com a brincadeira conhecida como ‘tá quente, 
tá frio.’ 

 
Atividade 1: Conhecendo a brincadeira através do vídeo: “Quintal da cultura – ta quente, ta 

frio” 
Assistir ao video: “Quintal da cultura – ta quente, ta frio”  

Link: https://youtu.be/ZWykE1vLADs 

Assistam com a criança essa brincadeira do ‘Tá quente, ta frio’ do grupo Quintal da cultura. E 
depois conversem à respeito de como fazemos para encontrar objetos pela casa. 

Atividade 2: Que tal brincar um pouco? Aqui vão as regras do jogo: 

A criança fica de olhos fechados. O adulto esconde um brinquedo em qualquer lugar da casa. 

Depois a criança vai caminhando e procurando onde está o brinquedo. E o adulto vai dizer se 

está frio -  quando a criança estiver longe do lugar onde o brinquedo está ou vai dizer se está 

quente – quando a criança estiver perto de onde o brinquedo está. Quanto mais perto do 

brinquedo, a criança estiver, mais quente estará, e quanto mais longe a criança estiver do 

brinquedo, mais frio estará. Vamos brincar? 

Pedimos por gentileza, se possível, a devolutiva destas atividades, que pode ser por meio de 
fotos ou relato desses momentos na página do Berçário II. Sua participação é muito importante 

para nós professoras.     

Desde já agradecemos a colaboração de todos e um abraço carinhoso de todas as professoras. 
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