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A atividade está sendo sugerida, pois, por meio dela 

estaremos desenvolvendo ainda que através de jogos e 

brincadeiras, a aprendizagem de diversas habilidades e 

são meios que contribuem e enriquecem o 

desenvolvimento da criança, além de trazer noções de 

espaço. 

ATIVIDADE: PÉ COM PÉ, MÃO COM MÃO 

Para a atividade de hoje, os pais ou responsáveis deverão confeccionar em folha 

ou papelão o contorno de pés e mãos. Estes podem ser pintados, recortados em 

folhas coloridas ou até mesmo revistas e jornais, o importante é manter os pares 

(façam no mínimo três pares de cada), em seguida com os pares já prontos, colem 

no chão de alguma área onde a criança tenha espaço para realizar a atividade, 

colem dois pés um ao lado do outro, depois duas mãos, novamente dois pés e 

assim por diante. Iniciem a atividade pedindo para a criança pular sobre os dois 

pés que estão no chão, abaixe-se e coloque as mãos sobre as mãos que estão no 

chão, siga até que finalize lá a frente. A criança precisa ser direcionada por um 

adulto que irá dizer: Mão com mão, agora pé com pé, e assim por diante. Permita 

que a criança brinque e explore todas as etapas da elaboração e desenvolvimento 

da atividade. Abaixo, para facilitar o entendimento de todos, estaremos 

disponibilizando fotos da atividade proposta. 

TEMA: HABILIDADES MOTORAS 
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EXEMPLOS DA ATIVIDADE 

SUGERIDA 



 

 

 

 

 

Novamente estamos aqui, dando continuidade ao nosso projeto leitura, 

lembrando que se trata de um momento de grande importância para o 

desenvolvimento da criança, tendo em vista, que através da leitura a criança 

desenvolve várias habilidades, entre elas exercita a fantasia e a imaginação, 

além de despertar as crianças para a prática da leitura. 

 

História: Um tanto perdida 

Link: https://youtu.be/Aay2qfV4qlw 

 

EQUIPE CUMPIAN 

PROJETO LEITURA 

https://youtu.be/Aay2qfV4qlw

