
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 ATIVIDADE: BRINCADEIRA COM LANTERNA 

 

A sugestão da atividade de hoje é uma brincadeira utilizando uma lanterna. Essa 

atividade é fascinante para as crianças. Você vai precisar de um lugar com pouca iluminação, 

também pode usar a lanterna do celular. Comece a brincadeira acendendo e apagando a 

lanterna, aproximando e afastando a fonte de luz, a brincadeira fica interessante, pois produz 

imagens de diferentes tamanhos e deixa as crianças fascinadas, aguçando a curiosidade, 

desenvolvendo habilidades diversas com muita diversão. Registre com fotos ou vídeos e 

compartilhe conosco no grupo do WhatsApp. 
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Estratégia de Aprendizagem:   

 VESTIR O BONECO DESENHADO NO CHÃO  

A atividade proposta de hoje é desenhar o contorno da 

criança com giz no chão; outra opção é fazer o contorno a lápis em um papelão e vestir o 

boneco desenhado. Para fazer essa atividade, o adulto responsável deve pedir à criança 

para se deitar no chão e fazer o contorno de seu corpo, depois disponibilize algumas peças 

de roupas da criança para que possa vestir o boneco desenhado no chão. Se o boneco 

desenhado estiver no papelão a família pode fazer uma exposição em um dos cômodos da 

casa pendurando o boneco vestido pela criança. Essa atividade, proporciona desafios para 

a criança, pois a criança terá que saber posicionar as peças de roupas corretamente no 

contorno do corpo infantil desenhado.  A brincadeira pode ser repetida e ampliada com noção 

de cores, tamanhos (maior, menor); poderão também ser utilizados acessórios, se 

preferirem. Incentivar a criança a participar de brincadeiras práticas como essa, trabalha a 

sua autonomia. 

Esperamos receber as devolutivas da atividade sugerida por meio de fotos/vídeos no 

grupo de contato via WhatsApp.  

 Materiais:  

✓Giz  

✓Papelão  

✓lápis ou canetinha 

✓roupas usadas  

✓acessórios 

(para o enfeite do boneco). 

 


