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Olá crianças e famílias!!!
Nesta semana, em comemoração ao mês das crianças, nós iremos realizar
muitas brincadeiras super divertidas! Esperamos que vocês gostem!
Atividade 1
CAÇA AO TESOURO

Fonte: http://www.vilaverde.g12.br/v2/caca-ao-tesouro/ - Acesso em 12/10/21

1 - Essa brincadeira é para toda a família. Um dos responsáveis deverá
esconder um objeto, brinquedo ou guloseima em algum cômodo da casa. Será

preciso informar à criança o que ela estará procurando. Em seguida, faça
alguns desenhos/ilustrações contendo as dicas de onde o “tesouro” possa
estar. Caso a criança precise de ajuda, o adulto poderá auxiliá-la.
2 – Para finalizar, um dos responsáveis deverá pedir para a criança ilustrar o
“tesouro” que ela encontrou. Para isso, poderá utilizar os materiais que tiver em
casa, como lápis de cor, giz de cera ou tinta guache. E se for alguma
guloseima, a criança poderá fazer uma colagem da embalagem.
Enviar uma foto ou vídeo da criança realizando a atividade.

Atividade 2
BATATA QUENTE

Fonte: http://lizianesantos.blogspot.com/2017/11/brincando-com-nomes-biblicos.html Acesso em 12/10/21.

1 – Para realizar essa brincadeira, a família terá que seguir as seguintes
instruções:
Material: Uma bola ou uma bexiga cheia;
Como brincar?
Para a brincadeira ficar legal, será interessante que os participantes se sentem
no chão formando um círculo. Em seguida, os participantes deverão começar a
passar a bola um para os outros enquanto uma pessoa canta a música “batata
quente, quente, quente, quente.... queimou”. Quem estiver segurando a bola no

momento em que ouvirem a palavra “queimou”, sai do jogo. Então é só
começar novamente!!

Enviar uma foto ou vídeo da criança realizando a atividade.

Atividade 3

BÓIA OU AFUNDA?

Fonte:
https://www.papodemamaeamelia.com.br/afunda-ou-flutua-investigacao-cientifica/ Acesso em 12/10/21

1 - Essa brincadeira estimula a curiosidade das crianças!!! Parta começar, um
dos adultos deverá separar os seguintes materiais:
● Uma bacia com água e alguns pequenos objetos, pedrinhas, folhas de
árvores, batata, cenoura, enfim, o que a família tiver em casa.
2 - Como realizar a experiência?
Em seguida, coloque os materiais sobre o chão ou em cima de uma mesa.
Peça para a criança olhar os materiais e pergunte para ela, quais ela acha que
afunda e quais ela acha que irá boiar...
3 – Deixe que a criança manuseie os objetos e faça teste colocando um objeto
por vez observando o que acontece.
Enviar fotos ou vídeo da criança realizando a atividade.

ABRAÇOS E LEMBREM-SE: USEM MÁSCARA AO SAIR DE CASA!

