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4ª Atividade da semana: Bolinhas ao cesto! 
 
Objetivo: Incentivar a criança a interagir com a brincadeira, desenvolver a sua coordenação 
motora, a noção de espaço e a força. 
 
Os pais ou responsáveis irão precisar de uma caixa de papelão ou um cesto, 5 bolinhas coloridas. 
 

Como fazer: Organize todo o material e sente-se com seu filho (a) um de frente para o outro ou 
como acharem melhor. Posicione o cesto de um modo que seja confortável para ambos. A atividade 
é simples, o pai pega uma bolinha e coloca dentro do cesto fazendo a contagem, por exemplo: 
1,2,3...e assim por diante, em seguida estimule seu bebê a fazer o mesmo movimento. E a cada 
acerto dele dê os parabéns para seu bebê, batendo palmas. Por fim, deixe seu bebê explorar esse 
momento, brincando com as bolinhas e com cesto, sempre com o olhar atento de um adulto. 
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Tema: Brincando com a Matemática 

 

Atividade: Aprendendo sobre o Círculo e Esfera 

 

Você sabia que brincadeiras de bola com tamanhos diferentes são ótimas para que as crianças 

desenvolvam as suas habilidades motoras e cognitivas, despertando a criatividade, atenção e 

concentração?  

 

Desenvolvimento da atividade: O círculo é uma figura geométrica onde a parte interna é 

completamente preenchida, exemplo: disco. 

Uma esfera é uma figura geométrica que possui dimensões, exemplo: bola. 

Na brincadeira de hoje iremos pegar, chutar e jogar a bola desenvolvendo a coordenação motora 

de pés, pernas, mãos, braços  trabalhando o equilíbrio. 

O adulto deverá explicar para a criança que ela brincará tentando acertar o gol ou a cesta, que 

pode ser improvisado com balde ou caixa de papelão, deixe a criança utilizar as mãos ou pés para 

brincar com a bola e realizar a atividade. 

 

 

 


