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TEMA: Animais 

 
ATIVIDADE: Explorando o espaço. 

 
Olá família! 

É no espaço físico que a criança consegue estabelecer relações entre o mundo e as 

pessoas, transformando-o em um pano de fundo no qual se inserem emoções. 
Iniciando a nossa atividade de hoje, disponibilize alguns bichinhos de brinquedo ou pelúcia, 

colocando-os um pouco distantes da criança, talvez em outro cômodo da casa, em seguida peça 
para que o busque engatinhando ou andando. 

Coloque obstáculos antes de chegar ao bichinho como uma almofada ou uma cadeira, 

observe se a criança retira o obstáculo ou passa por cima. 
Se você tem um bichinho de estimação peça para a criança ir até ele, utilizando também de 

obstáculos. 
Com essa atividade, além de explorar o ambiente, a criança aprende a deslocar também 

objetos para alcançar o que quer. 
 

  

 

 
 
 
 
  

Compartilhe conosco esse momento, através de vídeos ou fotos. 
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ATIVIDADE: TRANSFORMAÇÃO DE UMA MEIA NO 

BRINQUEDO CAVALINHO DE PAU.  

Olá famílias!!! 

Nossa atividade de hoje é a produção de um animal que 

muitas vezes é maltratado, obrigado ao trabalho árduo e pesado 

de carregar coisas, sem alimento, sem água. Desde pequeno é 

importante mostrar as crianças como tratar os animais. 

As crianças são mestres em usar a imaginação e o que podemos fazer de melhor por elas é 

incentivá-las todos os dias. Uma ótima maneira de fazer isso é oferecer brinquedos mais lúdicos, 

como os que fizeram parte das nossas vidas e de nossos pais. Chame a criança para ajudar a fazer 

esse brinquedo artesanal e comecem já com a diversão. 

Abaixo o passo a passo para construir seu cavalinho. 

 https://www.revistaartesanato.com.br/cavalinho-de-pau.  

IMPORTANTE: convide a criança a participar do processo de construção de seu cavalinho. Caso 

não tenha esses materiais podem fazer com papelão, garrafa pet ou somente com o cabo da 

vassoura com um cadarço, fita, barbante utilizando como crina. Agora é hora de brincar! 

Materiais Necessários 

 

 Meia de adulto 

 Tesoura 

https://www.revistaartesanato.com.br/cavalinho-de-pau
https://www.revistaartesanato.com.br/wp-content/uploads/2016/03/cavalinho-de-brinquedo-materiais.jpg


 

 Agulha e linha de costura 

 Cadarço ou corda 

 Lã colorida 

 Feltro na cor marrom 

 4 botões (2 pequenos e 2 grandes) 

 Fibra Siliconada 

 Fio de algodão ou barbante 

 Cabo de vassoura 

Passo a Passo 

1 – Encha a meia com a fibra, (pode ser substituído por arroz ou espuma) coloque bastante para que fique firme. 

 

2 – Com o fio marrom, prenda a meia ao cabo de vassoura. Finalize dando um nó bem forte nas duas pontas. 

 

3 – Para fazer os olhos do cavalinho, use um botão pequeno sobre outro de tamanho maior. Costure um olhinho de 

cada lado da meia. 

https://www.revistaartesanato.com.br/wp-content/uploads/2016/03/coloque-a-fibra-dentro-da-meia.jpg
https://www.revistaartesanato.com.br/wp-content/uploads/2016/03/meia-com-fibra.jpg
https://www.revistaartesanato.com.br/wp-content/uploads/2016/03/amarre-a-meia-ao-cabo-de-vassoura.jpg


 

 

4- Para fazer as orelhas, reserve dois retângulos de feltro (pode ser substituído por retalhos). Depois, faça um “v” em 

uma das extremidades, assim você conseguirá reproduzir o mesmo formato das orelhinhas mostradas abaixo. 

 

5 – Dobre a base da orelha de feltro e posicione-a no cavalinho, pregue-a com linha e agulha. Repita esse processo 

do outro lado da meia. 

 

6 – Para fazer a boca do cavalinho de pau, primeiro passe a agulha de uma lateral à outra, isso serve para que a linha 

fique presa antes de fazer o vinco. 

https://www.revistaartesanato.com.br/wp-content/uploads/2016/03/marque-a-altura-dos-olhos.jpg
https://www.revistaartesanato.com.br/wp-content/uploads/2016/03/costure-os-bot%C3%B5es-que-ser%C3%A3o-os-olhos.jpg
https://www.revistaartesanato.com.br/wp-content/uploads/2016/03/corte-duas-orelhas-no-feltro.jpg
https://www.revistaartesanato.com.br/wp-content/uploads/2016/03/dobre-e-costure.jpg


 

 

7 – Passe a linha pela parte de fora e depois por dentro, depois é só arrematar. 

 

8 – Para fazer a crina do cavalo, pegue um livro e enrole nele a lã. A quantidade de voltas será definida pelo tamanho 

da meia que você for usar. 

 

9 – Passe um fio de lã por baixo das linhas enroladas no livro, depois dê um nó na ponta. 

 

10 – Corte a lã nas duas laterais do livro, tome cuidado para que os fios que estão na parte de cima do livro não 

saiam totalmente do lugar. 

https://www.revistaartesanato.com.br/wp-content/uploads/2016/03/passe-uma-linha-de-uma-lateral-%C3%A0-outra.jpg
https://www.revistaartesanato.com.br/wp-content/uploads/2016/03/puxe-a-linha-e-fa%C3%A7a-o-arremate.jpg
https://www.revistaartesanato.com.br/wp-content/uploads/2016/03/enrole-a-l%C3%A3-no-livro.jpg
https://www.revistaartesanato.com.br/wp-content/uploads/2016/03/amarre-uma-linha-prendendo-as-duas-laterais.jpg


 

 

A lã que estava na parte de baixo do livro não será usada nesse projeto, mas você pode reaproveitá-la para fazer 

outro artesanato. 

11 – Apoie a lã sobre o livro. Pegue um fio de lã de cada lado e dê um nó. Faça isso até o final. 

 

12 – Costure a crina centralizada na cabeça do cavalinho. A orelha é o ponto de referência para começar a costura. 

 

13 – Para fazer a rédea, pegue o cadarço e passe pela fuça do cavalo; dê um nó na parte de baixo. 

 

14 – Para finalizar a rédea, junte as pontas do cadarço com uma fita adesiva ou dê um nó simples. 

https://www.revistaartesanato.com.br/wp-content/uploads/2016/03/corte-nas-laterais.jpg
https://www.revistaartesanato.com.br/wp-content/uploads/2016/03/d%C3%AA-n%C3%B3s-unindo-duas-pontas.jpg
https://www.revistaartesanato.com.br/wp-content/uploads/2016/03/crina-do-cavalo-feita-de-l%C3%A3.jpg
https://www.revistaartesanato.com.br/wp-content/uploads/2016/03/costura-a-crina-na-cabe%C3%A7a-do-cavalinho.jpg
https://www.revistaartesanato.com.br/wp-content/uploads/2016/03/passe-uma-corda-que-ser%C3%A1-a-r%C3%A9dia.jpg


 

 

Depois de seguir esses passos, você terá um lindo cavalinho com cabo de vassoura que vai garantir bons momentos 

de alegria para as crianças. 

 

 

Não esqueça de mandar a foto de seu cavalinho no grupo de whatsapp da sala. 

 

 

  

https://www.revistaartesanato.com.br/wp-content/uploads/2016/03/passe-uma-fita-adesiva.jpg
https://www.revistaartesanato.com.br/wp-content/uploads/2016/03/cavalinho-de-brinquedo-finalizado.jpg

