
7 Experiências
Fundamentais
da Infância

Como utilizar
seu Baralho
de Atividades

Quer mais dicas de como contribuir para 
a aprendizagem das crianças? Você pode 

acessar www.labedu.org.br/apprendendo/ 
ou baixar o aplicativo Apprendendo, 

disponível para iOS e Android.

Realização Patrocínio



O baralho tem 49 cartas 
no total, que são divididas 
segundo as 7 experiências 
fundamentais da infância.
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Cada experiência tem 7 cartas, todas da 
mesma cor e com um símbolo para te ajudar 
a identificá-las. 

Identificação das cartas

"Brincar"
As cartas são azuis e têm 
duas figuras com braços 
para cima (como se fossem 
duas crianças brincando).

"Falar e ser ouvido(a)"
As cartas são vermelhas e  
têm dois balõezinhos de 
diálogo.

Falar e ser 
ouvido(a)

A sua criança gosta de 
conversar sobre histórias que 
você conta?

Brincar

Como a sua criança brinca 
no dia-a-dia?



"Experimentar e apreciar 
diferentes formas de arte" 
As cartas são amarelas e têm 
o desenho de um pincel, um 
lápis, um giz e um chocalho.

"Contar e comparar"
As cartas são lilás e têm um 
símbolo de mais (fazendo 
referência à matemática).

"Explorar e questionar"
As cartas são laranjas e têm 
uma lupa - como os detetives 
que ficam explorando seu 
entorno.

Experimentar 
e apreciar 
diferentes 
formas de arte

A sua criança gosta de ouvir 
música e cantar?

Contar e 
comparar

A sua criança tem contato 
com números no dia-a-dia?Explorar e 

questionar

A sua criança já perguntou 
algo que você não sabia 
responder?



"Conviver"
As cartas são marrons e têm 
uma figura em que aparecem 
duas pessoas de mãos 
dadas.

"Escutar a leitura de textos"
As cartas são azuis e têm o 
desenho de um livro.

Conviver

Com quem a sua criança 
convive?

Escutar a leitura 
de textos

A sua criança gosta de ouvir 
a leitura de contos de fadas?



Informações das cartas:

Frente

Brincar

Como a sua criança usa o 
corpo nas brincadeiras?

Nome da
experiência

Símbolo
referente

à experiência

Pergunta
específica

da carta



Você sabia que as crianças aprendem 
em brincadeiras com o corpo?

Elas descobrem o que seu corpo consegue e o que não consegue 
fazer, se exercitam, percebem como seu corpo se movimenta 
em diferentes situações (por exemplo dentro e fora da água) e 
desenvolvem a coordenação motora.

Como os adultos podem ajudar?

Brincando junto com 
as crianças de fazer 

diferentes movimentos 
(como jogar bola com a 
mão e com o pé, andar 

de costas e de lado, dar 
passos muito grandes e 

muito pequenos, subir em 
árvores, etc).

Dando chance para que as crianças 
brinquem ao ar livre, em espaços abertos.

Mais dicas no aplicativo
Apprendendo

Verso

No verso, você 
verá outra 
pergunta, sobre
o que a criança 
aprende com esta 
experiência

Uma breve 
explicação

Balõezinhos com 
sugestões de como os 
adultos podem ajudar


