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Atividade: Circuito. 

Recurso: Barbante, fitas e almofadas. 

Estratégia: O responsável criará um trajeto usando os materiais que acharem 

em casa e pedir para criança, ande em cima (barbante: fazer em ziguezague, 

reto ou até fazer um círculo) passar por almofadas, enfim usando e abusando 

da imaginação podendo até usar bolas e dançar. E ainda pra ficar mais 

divertido fazer dois circuitos iguais e fazerem um desafio. 

 

 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: O circuito ajuda no desenvolvimento da 

coordenação motora global, no equilíbrio e no esquema corporal. 
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Atividade: Cobra cega 

 
Recurso: Frutas e legumes cozidos, pratos e faixa para vendar os 
olhos. 

 
Estratégia:  
O adulto irá apresentar as frutas e os legumes cozidos para á criança e 
em seguida colocará as frutas e os legumes cozidos nos pratos e 
vendar os olhos da criança, depois peça a ela que coma um pedaço 
para relatar o sabor (doce, argo, azedo ou salgado) e se gostou. Logo 
após veja se ela sabe dizer que tipo de alimento é (maça, banana, 
limão, cenoura ou batata, enfim o que você ofereceu). Após a realização 
da brincadeira em um delicioso bate-papo explique a ela sobre os 
difrentes tipos de alimentos e que é importante experimentar antes de 
dizer se quer ou não, divirtam-se aprendendo enquanto brincam e 
registrem se possível.  
 
 
Curiosidade sobre esta atividade:  

Valorização dos alimentos, perceber a preferência alimentar da criança, 
estimular a atenção, concentração e incentivar o consumo de alimentos 
saudavéis.   
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Atividade: Brincando de encontrar formas geométricas em casa! 

 

Recurso: Objetos da casa, utensílios domésticos, brinquedos, folha de papel, 

caneta, giz de cera. 

 

Estratégia: O adulto irá desenhar junto com a criança uma forma geométrica 

(quadrado, círculo e triângulo) em cada folha de papel e auxiliar a criança 

encontrar onde estão presentes as formas geométricas dentro da sua casa.  

A criança pode dizer o nome do objeto e que forma geométrica ele tem. 

Observe se a criança consegui encontrar algum objeto relacionado a forma 

geométrica e se ela gostou da brincadeira. Envie fotos ou vídeos desse 

momento. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta é desenvolver atenção, percepção, formas geométricas e linguagem 

oral. 

 

 

 


