
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

  CARRINHO DE LATA 

 Para esta atividade vamos precisar de:  

• Potinhos de iogurte 

shampoo e outros 

• Latinhas de achocolatado 

• Garrafinhas pet  

• Barbante ou fita colorida 

 Obs.: Todos os materiais devem estar limpos e secos. Você poderá usar outros 

materiais não estruturados (sucatinhas) que tiver em casa.  

 O objetivo desta atividade é a construção de um brinquedinho que faça “barulho” para 

que a criança o explore livremente. 

  Para realizar a atividade, escolha um espaço amplo e aconchegante, pode ser: em 

uma sala ou área externa. Depois de separar os materiais, faça um pequeno furo entre eles 

e passe o barbante para segurá-los. 

Amarre uns aos outros e deixe pelo menos 40 cm de barbante ou fita colorida para o lado de 

fora, de modo que a criança possa puxá-lo ao arrastar o brinquedo pelo chão. 

 Deixe a criança brincar a vontade e por quanto tempo quiser. Ah e não se esqueça de 

nos enviar foto, vídeo ou nos contar como foi!!! 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Corpo, gestos e movimentos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

  ATIVIDADE DA PETECA  

 Materiais: 

• jornal  

• papel crepom ou sacola plástica  

• fita adesiva (durex) 

 Um brinquedo, um esporte e uma brincadeira de origem indígena que se tornou 

patrimônio cultural brasileiro, podendo ser confeccionado com diversos materiais, se tornou 

um brinquedo de fácil acesso e bem divertido. Essa atividade resgata as brincadeiras de 

antigamente, podendo ser utilizada como elemento de interação entre as crianças e as 

gerações passadas, além de estimular a criatividade, coordenação motora, lateralidade e a 

oralidade. 

 Peça para a criança amassar o jornal e depois, o adulto responsável deverá embrulhar 

a bolinha de jornal no papel crepom ou na sacolinha. Prenda com fita adesiva e corte as 

pontas. Em seguida, é só permitir que a criança explore a brincadeira de peteca, jogando-a 

para o alto, explorando os movimentos das mãos e dos braços. Deixem as crianças 

manusearem livremente esse brinquedo, pois, aos poucos irão desenvolvendo as 

habilidades. Registre esse momento em fotos e vídeos e compartilhe no grupo do WhatsApp. 
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