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4ª Atividade da semana: Brincadeira Mamãe mandou! 
 
Objetivo: Desenvolver a audição, concentração, interação com o outro e o movimento da criança 
no geral. 

Como fazer: Essa brincadeira é uma adaptação da Brincadeira seu mestre mandou, no caso aqui 
“Mamãe mandou”. 

Pais ou responsáveis sentem-se com a criança, seja com ela no colo ou no chão e comece a 
cantar assim: “A mamãe mandou: Fazer o quê?” Nesse momento, a mamãe carinhosamente 
passa a mão no rosto, pega na mãozinha, ou manda beijinhos entre outros, sempre olhando para 
a criança, para que ela veja seu movimento corporal. E depois faça o contrário, continue cantando 
e dê ordem simples para seu bebê tocar em você, exemplo: cabeça, pé, me dá um abraço e etc. 
E bom divertimento! 
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QUINTA-FEIRA – 27/05/2021 

 

TEMA: Brincadeira / Brincar 

ATIVIDADE: Borboletinha Colorida 

A interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo muitas 

aprendizagens e potenciais para o desenvolvimento integral das crianças. 

 

MATERIAL UTILIZADO: folha de sulfite ou de caderno, lápis de cor ou giz de cera etc., fita 

adesiva (fita crepe, durex) e palito de churrasco, sorvete, canudo ou no próprio lápis, sendo o 

apoio para segurar. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE 

Os responsáveis deverão confeccionar um palitoche de borboleta, juntamente com a criança, e 

em seguida irão cantar e demonstrar o abre e fecha das asas, simular o pouso em diferentes 

partes do corpo, explorando de diferentes formas, o voo da borboleta. 

Cante a música Borboletinha e juntos explorem o palitoche, enquanto cantam. 

Aproveitem o momento e se divirtam! 

                    Molde da borboleta 

                                  
MÚSICA: Borboletinha 

Borboletinha, tá na cozinha 

Fazendo chocolate 

Para madrinha 

Poti, Poti 

Perna de pau 

Olho de vidro 

Nariz de pica-pau 


