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A Brincadeira: Pule e Pegue.
Para propor uma brincadeira envolvente, pensamos em uma brincadeira onde a criança irá

se desenvolver e ao mesmo tempo se divertir. A brincadeira “Pule e Pegue”, irá desenvolver na

criança a: Coordenação motora, equilíbrio, força, lateralidade, noções espaciais, imaginação etc.

1° Passo: Conversar com a criança, orientando que é uma brincadeira bem divertida e que

precisarão fazer alguns combinados;

2° Passo: Juntamente com a criança, escolham uma parede da casa (pode ser do lado externo

ou interno);

3°Passo: Na sequência, escolham alguns brinquedos/objetos de tamanho pequeno e leves,

emparelhar um do lado do outro, colados com um pedaço de fita crepe ou durex, lembrar que os

mesmos deverão estar um pouquinho acima da altura da criança;

4° Passo: Peça à criança para erguer os braços e pegar o brinquedo/objeto.



Observação: A criança para ter uma melhor compreensão da atividade, é necessário que o

adulto brinque mostrando na prática como é a atividade. Depois do adulto mostrar como é a

brincadeira, deixar a criança brincar, depois que a criança conseguir pegar o objeto/brinquedo,

parabenizar a criança em participar, motivando assim para os próximos desafios que virão.

Lembrem-se: Utilizem o material/brinquedos que tenham em casa. Caso não tenham a fita crepe

ou durex, pode-se utilizar outra estratégia, uma mesa, ou um balcão, desde que eles sejam de

uma altura um pouquinho maior da altura da criança.

Materiais como sugestão: Brinquedos pequenos, bolinhas de plástico, chocalhos, garrafinhas

pets, potinhos de plásticos

Link da Atividade: https://novaescola.org.br/conteudo/8658/qual-o-lugar-da-sucata-na-escola.

Link da História: https://www.youtube.com/watch?v=nsw6bhRe22s

Link da Música: https://www.youtube.com/watch?v=ClAzpTnscKE

Observação: Ao levantar os pezinhos para alcançarem os objetos/brinquedos demonstrou

equilíbrio corporal?
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