CRIATIVIDADE E CONCENTRAÇÃO
A criatividade é o ato de transformar ideias novas e originais em realidade. Ela se caracteriza
pela capacidade que uma pessoa tem ao ver o mundo de diversas maneiras.
A habilidade de concentração permite foco na tarefa, direcionando os pensamentos da criança
para a conclusão do que foi proposto.
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MATERIAL UTILIZADO
DESENHO DAS SOMBRAS
 Papel branco;
 Materiais de desenho: lápis de cor, giz de
cera, etc.


Buscar um espaço em que haja luz do sol e
que possa projetar uma sombra bem visível
em cima da folha branca.



Colocar brinquedos e objetos em cima da
folha e desenhar a sombra projetada.



Deixar que elas explorem os desenhos e
criem

suas

marcas

contornando

as

sombras.
OUTRAS POSSIBILIDADES


Fazer uma lista de palavras dos objetos e brinquedos utilizados na atividade.



Dialogar com a criança: qual sombra ficou maior, qual ficou menor? Com que letra começa
cada objeto / brinquedo escolhido?
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ATIVIDADE 02

O QUE ESTÁ FALTANDO?

MATERIAL UTILIZADO
 01 Caixa;
 Objetos diferentes: brinquedos, materiais
escolares, utensílios domésticos, etc.

COMO BRINCAR?
 Escolha de 8 a 10 objetos diferentes e
coloque

dentro da caixa:

brinquedos,

materiais escolares, objetos domésticos,
etc.
 Peça para a criança observar a caixa por
um determinado tempo (30 segundos, por
exemplo) e posteriormente cobrir os olhos.
 Retire e esconda um item de dentro da
caixa. Peça para a criança abrir os olhos e
ela deverá descobrir que item foi retirado.

DICAS PARA OS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS
Conduza a atividade de maneira a manter e ampliar o tempo de concentração da criança.
Para isso, faça perguntas como por exemplo:
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Quantos objetos colocamos na caixa?



Com que letra começa cada objeto?



Qual o maior objeto? E qual o menor?

