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: BRINCANDO DE 

MERCADO  

  OBJETIVOS:  

 Estimular a 

oralidade, através 

de diálogos entre o 

vendedor  

( e os consumidores 

(crianças).  

 Que a criança 

reconheça nas 

embalagens da 

brincadeira,  

  alguns produtos 

que ela tem 

contato em casa, 

nomeando-os.  

 Que a criança se 

interesse em 

manusear, 

manipular e  

  explorar cada 

objeto da 

atividade, a partir 

da compreensão 

da  

ffinalidade dos 

mesmos e da 

relação com as 

coisas que  

  conhecem e fazem 

parte do seu 

cotidiano.  

  MATERIAIS:  

 MUDANDO O 

VISUAL  

OBJETIVOS:  

• Estimular a 

criança a 

preocupar-se com 

sua aparência e 

bem- 

estar, por meio do 

cuidado de si.  

• Estimular a 

criança a criar seu 

faz de conta.  

• Que ela perceba 

a existência e 

importância do 

outro, como  

alguém cuja 

existência 

independe dela, 

respeitando-o e  

aprendendo a 

compartilhar os 

objetos e 

materiais.  

• Auxiliar as 

crianças a 

encontrarem 

soluções sociáveis 

em  

possíveis conflitos 

que venham a 

surgir em 

decorrência da  

disputa por 

  PINTURAS 

  ESPELHO, ESPELHO 

MEU!  

  OBJETIVOS:  

• Auxiliar na 

ampliação dos 

movimentos 

corporais da  

 criança.  

• Estimular a 

coordenação 

motora e muscular 

(facial),  

  através de caretas e 

outras expressões.  

• Ampliar o 

repertório oral da 

criança.  

• Identificar e 

nomear as partes do 

corpo.  

 

 MATERIAIS: 

  

  Um espelho grande, 

que dê para a 

criança se ver de 

corpo inteiro,  

  vários batons que 

serão usados para 

desenhar no 

espelho.  

 Caso sua sala não 

tenha um grande 

MACACO MANDOU  

OBJETIVOS:  

• Que as crianças 

aprendam 

comandos simples.  

• Que as crianças 

identifiquem as 

partes do corpo 

com  

facilidade.  

• Auxiliar a criança 

na ampliação de 

seus movimentos 

corporais, através 

de ações motoras 

simples como: 

pular,  

tocar os pés, bater 

as mãos e os pés, 

agachar, levantar-

se,  

sentar-se, deitar-se, 

correr, andar, 

engatinhar, etc.  

 

MATERIAIS: 

  

Fantoche de 

macaco, que 

poderá ser feio 

com meia ou caixa 

de  

VAMOS PASSEAR 

NA FLORESTA 

OBJETIVOS: 

• Que a criança 

participe do faz 

de conta, 

relacionando-o 

com a  

história lida.  

• Estimular a 

oralidade da 

criança através 

da repetição da  

música.  

• Ampliar o 

repertório 

literário da 

criança, através 

da leitura do  

Conto 

“Chapeuzinho 

Vermelho”.  

MATERIAIS:  

Fantoche de 

lobo mau, que 

poderá ser feito 

com sucata. 

 
DESENVOLVIMENTO 

 

Faça a leitura da 

história: 



 
  Embalagens vazias 

de achocolatado, 

leite, sucos, 

hambúrgueres,  

  creme dental, 

xampu, etc. Você 

poderá pedir aos 

pais que mandem  

  de casa com 

antecedência, 

assim poderá 

selecionar as que  

  poderão ser 

utilizadas na 

atividade (desde 

que estejam 

limpas, em  

  boas condições de 

uso e que não 

ofereçam riscos à 

saúde das  

  crianças).  

Fita adesiva larga e 

transparente, para 

fechar as 

embalagens. 

  CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS:  

 Do brincar e 

imaginar.  

 De exploração da 

linguagem verbal.  

 De exploração da 

cultura.  

 De apropriação do 

conhecimento 

matemático.  

 DESENVOLVIMENTO:  

  Utilize mesinhas 

para expor as 

embalagens, como 

objetos.  

MATERIAIS:  
Acessórios de 

cabelo, gel, creme 

de pentear, 

pentes, chapéus,  

óculos, pulseiras, 

perucas e o que 

mais sua 

imaginação 

permitir.  

Batom, esmaltes 

(se os pais 

autorizarem).  

Roupas de adulto.  

Espelho grande.  

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS:  

• Voltadas ao 

conhecimento e 

cuidado de si e do 

outro.  

• Do brincar e 

imaginar.  

• De exploração 

da linguagem 

verbal.  

• De 

expressividade das 

linguagens 

artísticas.  

DESENVOLVIMENTO  

Esse será o dia da 

beleza. Se tiver 

alguém para 

ajudá-la na  

produção das 

crianças, melhor.  

Faça penteados 

nas meninas, 

coloque 

espelho na parede, 

como é  

  comum nas salas de 

berçários, podem 

adaptar com um 

espelho menor 

utilizando o rostinho 

da criança com 

expressões diversas. 

  

  CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS:  

 

• Voltadas ao 

conhecimento e 

cuidado de si.  

• Do brincar e 

imaginar.  

• De exploração da 

linguagem verbal.  

• Da expressividade 

das linguagens 

artísticas.  

• De Exploração da 

linguagem corporal. 

  

 DESENVOLVIMENTO 

 

  Leve as crianças 

para frente do 

espelho e comece a 

dançar, fazer  

  mímicas, caretas. 

Peça para elas 

mostrarem a língua, 

tocarem  

  partes do corpo. 

Diga o nome delas 

apontando para a 

imagem de  

leite. Caso queira, 

utilize outro 

fantoche de animal 

a sua escolha e  

mude o nome da 

atividade.  

 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS:  

 

• Voltadas ao 

conhecimento e 

cuidado de si.  

• De exploração da 

linguagem verbal.  

• De exploração da 

linguagem corporal.  

• Do brincar e 

imaginar. 

  

DESENVOLVIMENTO:  

 

Esta brincadeira é 

parecida com “Seu 

mestre mandou”, 

mas neste  

caso, para torná-la 

o mais concreta 

possível e lúdica, 

utilizaremos  

um fantoche, que 

dará os comandos 

para as crianças 

executarem.  

O macaco dirá: “O 

macaco mandou as 

crianças pularem, 

pulem  

“Chapeuzinho 

Vermelho” na 

roda com as  

crianças. 

Quando chegar a 

parte da história 

em que 

Chapeuzinho  

Vermelho sai 

para ir levar os 

doces para a 

vovozinha, cante 

a  

música “Vamos 

passear na 

floresta”. Ao 

terminar a 

história, chame  

as crianças para 

“passearem pela 

floresta”. A 

brincadeira 

poderá  

ser feita na sala 

de aula ou em 

uma área aberta 

da escola. Use o  

fantoche do lobo 

e cante a música 

com elas, 

convidando-as a 

te  

seguirem, 

enquanto você 

anda pela sala. 

Faça as falas do 

lobo,  



 
se fosse as  

  prateleiras do 

supermercado. As 

crianças poderão 

pegar as  

embalagens e o 

professor dirá o 

nome do produto, 

quando  

  necessário. É 

interessante ouvir 

as hipóteses delas, 

que na maioria  

  das vezes serão 

expressas por 

balbucios. Ao ouvir 

o professor dizer  

  o nome do 

produto, repetidas 

vezes, a criança 

terá mais 

facilidade  

  em pronunciá-lo 

posteriormente. 

https://youtu.be/p

1Ku6al93sE 

 

acessórios. Deixe 

que elas  

escolham também 

o que desejam e 

ajude-as a 

colocarem ou  

vestirem as peças.  

Para os meninos 

tenha disponíveis 

alguns acessórios 

como: óculos,  

bonés, chapéus. 

Eles também 

gostam de 

penteados com 

gel, 

cabelos 

arrepiados, estilo 

punk, moicano. Na 

escola que 

trabalho  

nós usamos 

aquele spray de 

cabelo colorido e 

faz o maior 

sucesso!  

Deixe-as 

brincarem com os 

acessórios e 

roupas, 

desfilarem,  

olharem-se no 

espelho. Dê 

escovas de cabelos 

para elas próprios  

se produzirem. 

Fotografe-as e 

posteriormente 

faça uma 

exposição  

com as fotos.  

 cada uma refletida 

no espelho. Peça 

para tocarem o pé, 

mostrarem  

  os dedinhos. 

Nomeie as partes do 

corpo e peça para 

que as  

apontem.  

  dê batons para as 

crianças 

desenharem no 

espelho e fotografe 

a atividade. 

https://youtu.be/H2r

7PbIv4b0 

 

crianças!”. Realize 

também a ação a 

cada comando do 

macaco (ou  

outro animal de sua 

preferência, desde 

que você tenha o 

fantoche).  

Proceda assim com 

ações do tipo: 

correr dentro da 

sala, andar  

devagar, rolar, 

deitar, agachar, 

levantar, sentar, 

rodar, bater os pés,  

bater as mãos, 

mandar beijos, dar 

tchau, etc. 

https://youtu.be/3

VZqBt6PM4U 

 

conforme a 

música, como se 

fosse um teatro, 

no qual todos  

participam. E 

quando o Lobo 

estiver pronto, 

corra atrás das  

crianças, como 

se fosse pegá-

las. Repita a 

brincadeira 

outras  

vezes. 

 

https://drive.goo

gle.com/file/d/1

9YdmtW1vxPHih

WF7L9c2WQqaq

jQwZ2iH/view?u

sp=drivesdk 

 

https://youtu.be/p1Ku6al93sE
https://youtu.be/p1Ku6al93sE
https://youtu.be/H2r7PbIv4b0
https://youtu.be/H2r7PbIv4b0
https://youtu.be/3VZqBt6PM4U
https://youtu.be/3VZqBt6PM4U
https://drive.google.com/file/d/19YdmtW1vxPHihWF7L9c2WQqaqjQwZ2iH/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/19YdmtW1vxPHihWF7L9c2WQqaqjQwZ2iH/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/19YdmtW1vxPHihWF7L9c2WQqaqjQwZ2iH/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/19YdmtW1vxPHihWF7L9c2WQqaqjQwZ2iH/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/19YdmtW1vxPHihWF7L9c2WQqaqjQwZ2iH/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/19YdmtW1vxPHihWF7L9c2WQqaqjQwZ2iH/view?usp=drivesdk


 
A brincadeira pode 

ser feita como se 

todos estivessem 

se  

preparando para 

irem ao baile da 

história da 

Cinderela, que 

você  

poderá ler antes 

de iniciar esta 

atividade. Depois 

que todos se  

produzirem, 

coloque um CD 

alegre para 

dançarem e diga 

que estão  

no baile. Outra 

ideia é fazer um 

passeio pelos 

corredores da 

escola,  

com elas 

produzidas, como 

se estivessem 

mesmo indo para 

o baile  

da Cinderela 

(passear pela 

escola seria o 

trajeto que conduz 

até o  

baile). Neste caso 

escolha outra sala 

ou espaço para 

realizar a  

grande festa! 

https://youtu.be/a

megjq8nlAw 

 

https://youtu.be/amegjq8nlAw
https://youtu.be/amegjq8nlAw


 
 

 
 


