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1- Orientações da atividade - Sacolas de Papel e Surpresas 
página 81 - Volume I 1ºBimestre 

 

Que tal organizar um local com algumas sacolas para que a criança possa brincar de colocar e tirar 

objetos/”surpresas”. 

   Prepare-se para momentos de investigação e diversão! 

                                                                                                             

O que vocês irão precisar: 

 

 Sacolas de papel de diversos tamanhos ou, se não tiver, pode ser caixa de sapato ou outra que tenha 

disponível. 

 Objetos diversos, brinquedos. 

 

Organização do espaço: 

Ponha as sacolas em um espaço em sua casa, pode ser até no quintal. Coloque alguns objetos ou brinquedos 

dentro de algumas sacolas e outros fora. 

 Deixe a criança brincar, observe suas explorações. Ela procura as surpresas dentro das sacolas? Colocam e 

tiram os objetos? Transferem os objetos de uma sacola para outra? Que outras experimentações realizam? 

Registre com fotos ou vídeos. 

No final da brincadeira, peças à criança que ajude a organizar os objetos, uma forma de já  desenvolver atitudes 

de colaboração e organização. 
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1- Orientações da página 83 - Volume I 1ºBimestre 

Atividade: Bolsos e surpresas 

              

 

Material:  

 Roupas com bolsos, como calças e camisas; 

 Corda de varal, barbante ou outro tipo de corda; 

 Prendedores de roupas; 

 Objetos como molho de chaves, carteiras vazias, lenços, brinquedos e etc; 

 Prancheta de experimentação páginas 51; 

 Cola natural, cola utilizada na escolas ou fita adesiva; 

 Folha de sulfite ou folha de caderno de desenho. 

 

Organização dos espaços 

Prepare as pranchetas: destaque-as recorte-as ao meio e cole a parte inferior e lateral, deixando a parte superior 

(a que representa a abertura do bolso) livre.  

Deixe que as crianças explorem os materiais antes de começar a realizar a atividade.  

Escolha um espaço ao ar livre para realizar essa atividade, como quintal, varanda ou gramado onde não esteja 

pegando muito sol.  

Estenda as cordas do varal em uma altura adequada para que a criança possa alcançar tomando o cuidado para 

não ficar na altura do pescoço ou da cabeça da criança. Pendure as roupas usando os prendedores. Coloque os 

objetos que você separou dentro do bolso, deixando uma pequena parte para fora.  

 

 

Organize uma sessão com um varal e peças de roupas, para 

que as crianças possam brincar colocando e tirando objetos 

de seus bolsos. Para completar a diversão, que tal brincar 

com uma prancheta-bolsa? 



 

 

Para realizar a atividade com a prancheta, coloque-a no chão junto com os diferentes materiais e o papel sulfite. 

A criança percebe a abertura o bolso? Testam colocar e tirar os objetos de dentro dele?  

Por fim, caso a criança ainda não tenha feito, convide-a a fazer algumas dobras no papel sulfite ou folha de 

caderno para guardá-lo no “bolso”. 

  

 

Receita de cola natural 

Ingredientes: 

 2 colheres de sopa de farinha de trigo; 

 1 colher de sopa de vinagre branco; 

 2 xícaras de água. 

 

 

Modo de preparo 

 

Para começar, você precisará de uma panela para ferver 1 xícara de água e meia de água, guardando ½ xícara 

para um processo que ocorrerá depois. 

Enquanto a água ferve, coloque as duas colheres de trigo na ½ xícara de água que restou e misture bem. 

 

Diminua o fogo e junte a mistura de farinha e água na panela de uma vez só. Agora, vá mexendo a mistura por 

aproximadamente dez minutos. A ideia é que se forme algo pastoso, como o mingau. 

 

Ao desligar o fogo, acrescente a colher de vinagre branco. Esse ingrediente tem uma função antifúngica, que 

conserva a cola. 

Depois de esfriar, armazene em um pote para utilizar e guarde na geladeira. 

 

  

 

 

 

 

                                              Até a Próxima! 


