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3ª Atividade da semana: Brincadeira de Encaixe! 
 
Objetivo: Desenvolver a atenção, curiosidade e manusear diferentes materiais. 

Como fazer: Vocês irão precisar de uma lata vazia com tampa e dois ou três rolinhos de papel 
higiênico. Vamos lá, pegue a tampa da lata faça um círculo no meio e recorte com uma tesoura. 
Depois sente-se com a criança e mostre para ela como encaixar o rolinho na tampa da lata, em 
seguida tire de dentro da lata o rolinho e estimule seu bebê a fazer esse movimento de encaixe, 
mas o auxilie pegando em sua mãozinha. E por fim, deixe-a explorar os materiais, porém        sempre 
com o seu olhar atento, para que ele não se machuque. 

 Obs.: Se preferirem pode usar a lata conforme mostra a imagem sem a tampa 
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Quarta-feira: 09/06/2021 

Tema: Meio Ambiente 

 Atividade: Arte com garrafa pet 

Dando continuidade as atividades anteriores vamos fazer uma obra de arte da natureza, usando 

um objeto reciclável e ver como a criança consegue desde cedo fazer trabalhos incríveis. 

Nessa atividade a criança irá aguçar suas habilidades de coordenação motora grossa e fina, 

criatividade e principalmente se divertir. 

Materiais necessários: Tinta guache nas cores vermelha, amarela e verde, garrafa pet e folha 

de sulfite ou papelão 

Desenvolvimento: Pais/responsáveis juntamente com a criança separe os materiais necessários. 

Em um lugar plano e que possa sujar (chão ou mesa) coloque a folha ou o papelão, molhe o fundo 

da garrafa usando a tinta de cor vermelha (como na imagem abaixo), ajude seu pequeno a 

carimbar a tinta da garrafa na folha, dando início a uma flor. Agora, molhe o dedinho da criança 

com a tinta amarela e carimbe o espaço que ficou no meio para ser o miolo da flor.  Limpe o 

dedinho e molhe na cor verde, passe de baixo para cima (em zig-zag) para fazer a 

grama/matinhos, também para fazer os galhos. Espere secar e pronto, se quiser faça várias flores 

para nossa obra ficar ainda mais bonita. 
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