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Introdução: As crianças, no geral, adoram brincadeiras de movimentos, desafios. Ações como 

essas são responsáveis pelo desenvolvimento motor da criança, desde cedo na escolinha esses 

movimentos são estimulados, e gradativamente vai adquirindo a capacidade de coordenar seus 

movimentos. Agora que enfrentamos uma pandemia, faz-se necessário desenvolver atividades no 

próprio lar, portanto vocês pais e responsáveis são nossos parceiros nesse grande projeto. 

Pensando nisso preparamos uma semana recheada de brincadeiras criativas e descontraída! 

Elas vão permitir que seus filhos explorem   diversas habilidades motoras, as quais lhes garantem 

conquistas de grande importância para o seu desenvolvimento. 

Você já deve ter percebido que nessa atividade também, vamos precisar de muita energia! 

Disposição! O melhor é entrar na brincadeira, exatamente como vocês já fazem! Vamos lá? 

Passo 1: Separe alguns materiais como, cadeiras, almofadas ou travesseiro, colchonete, durex ou 

qualquer fita adesiva, corda de qualquer espessura, caixa de papelão, garrafas plásticas, ou se 

preferir utilize outros materiais.  Escolha um lugar adequado, deixando livre para organizar o 

circuito. 



 
Passo 2: Faça uma fileira de cadeiras, mantendo uma certa distância para a criança explorar, 

logo a frente coloca o colchonete, na sequência uma corda esticada com as duas pontas presas 

no chão; segue colocando as almofadas ou travesseiros, logo a seguir as garrafas plásticas 

enfileiradas e por último a caixa de papelão.  

ATENÇÃO é HORA DE BRINCAR! 

 Estando montado o circuito, posicione a criança para iniciar a brincadeira, o adulto responsável 

se posiciona em frente ao circuito montado, a criança deverá fazer tudo que você sugerir, claro 

deve ser dentro das suas habilidades. 

Passo 3: Segue os comandos para conduzir a brincadeira do circuito:  

1-Cadeiras, a criança deverá passar embaixo da primeira, subir na segunda em seguida descer. 

2- Colchonete, rolar várias vezes. 

3- Corda, andar com as pernas abertas pela corda. 

4- Almofadas ou travesseiro, relaxar, descansar, ficar à vontade. 

5- Garrafas, andar em ziguezagues. 

6-Caixa de papelão, correr em volta da caixa em forma de círculo. 

ATENÇÃO: É importante que o adulto responsável primeiramente realize os comandos, depois 

será a vez da criança. Divirtam-se, essa é a melhor parte! Vale lembrar, a criança aprende 

brincando. Faça registro dessas memórias e compartilhe conosco, teremos o maior prazer em 

recebê-las. 
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