
EMEB Lázara SILVEIRA PACHECO

Como informado no Caderno CONSTRUÌNDO

APRENDIZAGENS , já entregue as famílias, a partir

desta semana postaremos aqui propostas de vivências

para auxilia-los na rotina em casa a fim de favorecer

o desenvolvimento infantil, priorizando a ludicidade e

as interações.

Desejamos Boas Vivências!!!

Equipe Lázara Silveira Pacheco



EMEB LÁZARA SILVEIRA PACHECO

SEMANA DE 14/09 Á 19/09

PROPOSTA 01: BRINCANDO DE ENCAIXE

O que você acha de brincarmos de encaixar com alguns desses objetos? 

Na pagina 11 do caderno construindo aprendizagens temos um trecho que 

nos fala a importância do brincar como aprendizado.

As crianças podem brincar de diferentes formas  e até mesmo com objetos 

que temos em casa.

Separe:

▪ Uma garrafa pet vazia grande (com uma boca, 

mas alargada) que você não esteja utilizando. 

▪ Objetos que caibam dentro da garrafa como: 

palito de sorvete, colheres pequenas, canudos, 

pregadores, lápis coloridos, etc.

▪ Cuidado: Temos vários objetos em casa que 

podem ser utilizados, mas tenham cuidado na 

escolha, alguns podem oferecer perigo devido 

ao seu tamanho e a criança pode vir a engolir e 

engasgar. 
pixabay.com/pt



❑ A  brincadeira começa com a criança descobrindo 

quais as possibilidades de manuseio com desses 

objetos.

❑ Depois de algum tempo o adulto coloca um objeto 

dentro da garrafa para que a criança tente colocar 

também. 

❑ Continue a brincadeira encaixando os objetos dentro 

da garrafa pet, sacudindo e brincando com  os sons.

❑ Retirar os objetos e  colocar de novo também são 

opções para serem exploradas pelo bebe.

Boa diversão, você irá perceber o quanto os bebês curtem e aprendem com 

essa atividade e  nesse momento a interação com o adulto é fundamental.

criandocomapego.com



PROPOSTA 02: BRINCANDO DE PRENSAR

Você já pensou que brincar com pregadores de roupa pode ser muito divertido 

para o bebe?
Você já pensou como brincar com pregadores de roupa pode ser muito 

divertido para as crianças pequenas?

Você só vai precisar de :

• Um pote de plástico, qualquer um que tenha em casa;

• Alguns pregadores de roupa. 

Para começar a brincadeira deixe a criança  explorar os 

objetos e ver as diferentes possibilidades de manuseá-los.

Em seguida  um familiar pode dar início a brincadeira 

encaixando o prendedor no pote e depois incentivando a 

criança fazer igual.

Depois é só diversão, deixe ela tirar todos pregadores e 

prender no pote novamente quantos vezes tiver interesse.

Essa será  uma brincadeira muito divertida e  ajudara a 

desenvolver o movimento de pinçar. 

Imagem do arquivo pessoal da 

professora Ana Maria Nogueira


