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5ª Atividade da semana- Circuito Legal 
 
Objetivo: Ampliar o repertorio oral da criança, através da relação entre a fala e a ação: pular, 
rolar, engatinhar. 
 

Como fazer: Organize a sala com os seguintes obstáculos: colchonete ou tapete, almofadas, 
caixas, entre outros. Mostre para a criança como será a brincadeira, passe por cima das 
almofadas andando ou até mesmo engatinhando, role no colchonete ou tapete, se tiver uma caixa 
de papelão tamanho grande, abra o fundo para que a criança possa passar por dentro, em 
seguida a convide para participar das mesmas ações feitas por você. Se precisar, auxilie-a na 
realização do circuito segurando-a pelas mãos. 

 

Link da imagem: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.tempojunto 
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Tema: Brincadeiras Cantadas 

Sexta-feira: 21/05/2021 

Atividade: Casinha 

Oportunizar um ambiente de brincadeiras, alegre, desafiador, espontâneo, favorecendo a 

exploração dos objetos, da vivência e em um ritmo próprio, despertando a estimulação da 

consciência fonológica através de músicas infantis. 

Os responsáveis deverão confeccionar uma casinha de papelão, onde a criança consiga entrar, 

conforme a imagem ou criar um outro modelo de "casa", depois de pronta colocar almofadas e 

alguns brinquedos, despertando vontade em entrar na caixa para brincarem juntos, cantando a 

musiquinha. Podem cantar várias vezes e incentivem para que a criança cante também.  

Aproveitem o momento e se divirtam! 

 

Materiais utilizados: caixa de papelão média ou grande e fita adesiva (fita crepe, durex). 
 

Música: Fui morar numa casinha 

 

Fui morar numa casinha, nha, nha 

Infestada, da, da 

De cupim, pim, pim 

Saiu de lá, lá, lá  

Uma lagartixa, xa, xa  

Olhou pra mim, olhou pra mim 

E fez assim: 

(Mostrar a língua) 

 
 

              

 


