
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: CONTRUINDO UM CIRCUITO

Para as crianças o melhor meio de realizar conquistas é brincando, por isso, 

com as atividades lúdicas, estaremos ajudando-os no desenvolvimento mental, 

social, emocional, físico e fortalecendo os vínculos familiares.

O Circuito é uma brincadeira muito legal e

podemos brincar em casa mesmo. Além da criança

se movimentar, ela também desenvolve equilíbrio e

agilidade.

Podemos construí-lo com que temos em casa,

objetos do nosso dia a dia, cadeiras, almofadas,

potes, cordas e tudo mais que acharem e criarem.

Como nos sugere o caderno “Construindo

aprendizagens” na página 34.
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Agora, para tornar essa brincadeira ainda mais divertida, que tal incrementar?

Para brincar vamos usar: 

• Uma fita (crepe, durex colorido, a que tiver);

No chão vamos colocá-las em forma de linhas

(retas, zig zag),

Depois de pronto  sugira que à criança passe por cima 

delas, com um pé na frente do outro, sem sair da 

linha, com um pé só, use a sua imaginação.

Se puder faça para a criança imitar e se divertir. 

Dessa forma também fortalecemos o vinculo.

lunetas.com.br/
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PROPOSTA 02: BRINCANDO COM O ESPELHO

Sabia que para as crianças pequenas, brincar com

O espelho é muito divertido?

No espelho, a criança se reconhece como único,

Reconhece as partes do seu corpo e exercita empatia.

Ela também consegue interpretar

expressões faciais e corporais,

❖ Ná Página 12 do caderno “Construindo Aprendizagem”, 

temos muitas dicas sobre essa divertida brincadeira.

www.criandocomapego.com/

Nós podemos  também interagir com a criança através da 

música “palhacinho de brinquedo”.

Enquanto você canta, faça caretas no espelho para que a 

criança, imite...



Palhacinho de brinquedo

Sua cara feia não me põe medo;

Tenho medo, sabe de quê?

Da cara feia que   

(falar o nome de quem irá fazer a careta),

vai fazer;

Depois de fazerem muitas caretas juntos, vocês poderão nomear alguns 

sentimentos,  por exemplo:

▪ Vamos fazer cara de triste;

▪ Vamos dar gargalhada;

▪ Você sabe fazer cara de bravo?
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