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4ª Atividade da semana-Brincadeira da Região Sudeste- Serra- Serra Serrador 

Objetivo: Essa brincadeira contribui para desenvolver o chamado reflexo de preensão, em que o 

bebê segura e aperta objetos com as mãos fechadas. Além de trabalhar o equilíbrio, a 

coordenação motora, concentração e propiciar momentos de diversão. 

Como fazer: Prepare um ambiente agradável para a criança ficar a vontade para ser estimulada 

na brincadeira. Coloque a criança no colo e faça movimentos suaves para frente e para trás 

segurando nas mãozinhas e cante a música “Serra- serra- Serrador...” Nesse momento, observe 

a reação da criança, se é de satisfação, medo, alegria. Brinquem e divirtam-se aproveitando esse 

momento tão importante para o desenvolvimento da criança. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tema: Cultura Regional 

Atividade: Cobrinha 

A brincadeira cobrinha é conhecida popularmente em todas as regiões do país, sendo mais 

disseminada na cultura regional do Sudeste, trata-se de uma brincadeira que desenvolve 

movimentos amplos como o pular e no processo para conquistar autonomia. As crianças 

precisam desenvolver movimentos corporais – andar, pular, subir, descer, rolar etc. Daí a 

necessidade de elaborar brincadeiras que ofereçam oportunidades para que elas se movimentem 

livremente em ambientes seguros e acolhedores.  

 

Desenvolvimento da atividade: 

Apresente a corda para a criança, deixe que ela pegue, sinta a textura e explore e somente 

depois proponha a brincadeira. 

A família toda poderá participar dessa brincadeira, onde duas pessoas seguram as extremidades 

da corda que deverá estar rente ao chão e conforme combinado entre elas, deverão movimentar 

a corda como se fosse uma cobra rastejando e as pessoas que não estão segurando a corda, 

deverão pular, porém a criança irá apenas fugir da cobrinha não permitindo que a mesma a 

encoste, a criança que conseguir, poderá com auxílio da família tentar pular a cobrinha.  

Aproveitem esse contato familiar para se divertir e garantir boas risadas! 

 

Material utilizado: corda ou varal, fita de cetim larga, mangueira (tomar cuidado com o material 

utilizado para que a criança não se machuque) 
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