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CIRCUITO PSICOMOTOR CASEIRO 

As habilidades dos pequenos são estimuladas desde o nascimento. Educadores e pais devem 

sempre incentivar suas capacidades motoras para que as crianças consigam coordenar seus 

movimentos da interação entre cérebro e as articulações e músculos. 

Para atingir as etapas de seu desenvolvimento, a criança deve exercitar seu corpo através das 

brincadeiras lúdicas. 

Para isto, preparamos algumas atividades acessíveis, que colaborem neste percurso do 

desenvolvimento psicomotor de nossos aluninhos. 

Para realizar esta atividade não existem regras! Basta-nos enfileirarmos cadeiras, posicionarmos 

almofadas e fazermos zigue-zagues no chão com fitas coloridas. Em seguida, convide seu filho 

para caminhar pelo trajeto, usando comandos como: “pule”, abaixe-se”, “levante”, conforme os 

obstáculos exigirem.  

Ótima diversão a todos e não se esqueçam de registrar com fotos e vídeos!  Agradecemos por sua 

colaboração! 

 

Disponibilizamos um vídeo de demonstração da atividade: 

https://www.youtube.com/watch?v=yvXsgEmAyOg 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “Corpo, gestos e movimentos” 

Atividade 

Brincar de Peteca. 

Estratégia: 

Família, juntamente com a criança propomos a confecção de uma peteca. 

Para esta divertida brincadeira iremos precisar de: 

. Um saco plástico 

. Folhas de revistas/ ou folhas de papel usada. 

. Fita adesiva/barbante/ outros. 

Peça ajuda para a criança escolher e separar as folhas e depois amassar. 

Após comecem a encher o saco plástico com as folhas de papel amassadas. 

Amarre a parte de cima do saco em volta de si mesma prenda com fitas/outros, deixando um furo 
no meio ao amarrar. 

Dica: se tiver penas em casa, pode estar colocando neste furo, ou outros adereços que preferirem 
e amarre. 

Pronto!!!  Agora é só brincar. 

 

 

 


