O SUCESSO EM CADA ALUNO | OSCA
Recursos Inclusivos Facilitadores da Aprendizagem
TITA AGOSTINHO - Autora e participante principal
19 de junho
Atividade| Título: A FILOSOFIA QUE ME ESTIMULA | “Brincar com as estações”
Competências a desenvolver: Filosofia para crianças: criar /despertar emoções através de imagens, gestos de palavras e sons,
através do jogo e brincadeira.
Gestos de palavras e sons, através do jogo e brincadeira. Apelar à memória relembrando e revivendo algumas das atividades
desenvolvidas pelo OSCA. Desenvolver estímulos sensoriais, através de brincadeiras que estimulam os sentidos das crianças e, assim,
proporcionar um melhor progresso das mesmas. Este estímulo não ajuda apenas no progresso dos sentidos, mas é importante na parte
cognitiva, emocional, bem como na concentração, coordenação, memória e no relaxamento. As sensações e perceções estão presentes
ao longo da história; apesar de estarem correlacionadas, elas apresentam significados diferentes.

Descrição:
No local da ação, o meu cenário terá 5 cabides /arcos que estarão pendurados, representando os dias da semana.
Ao utilizar estes ornamentos, pela sua visibilidade, imagem, pela cor e movimento, provocarei uma motivação, de algum modo acessível,
para estimular a relação entre o interesse pela atividade e as necessidades de cada criança.
Irei mostrar ao meu contracena 0 livro dos sentidos (que construí ao longo destas semanas).
Nele estarão representados pequenos símbolos representando as atividades desenvolvidas ao longo do OSCA por todos os Brincadores.
Á medida que vou mostrando o livro, pretendo reavivar na memória de todos, aquilo que sentimos, criámos, experimentámos e
vivenciámos.
Fomentarei assim, estímulos, que facilmente possam ser visualizados, facilitando assim a motivação para o fazer em casa, memorizando
para isso, os vídeos do OSCA.
Com esta exploração, as crianças poderão fazer associações, com os diferentes elementos que têm em casa, para facilmente criarem o
seu, no seu espaço, um jogo de sentidos, proporcionando assim a exploração de caminhos que podem ser vivenciados intrinsecamente.
Podem assim construir ou dar seguimento ao seu próprio livro dos sentidos.
Duração:3,30 minutos
Materiais necessários para a atividade em família: os mesmos

