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TEMA: ATIVIDADES RECREATIVAS 

   ATIVIDADE: QUE TAL EMBARCAR NO MUNDO DA FAMA? 

Olá famílias, sejam todos bem-vindos! 

Esta semana estamos trabalhando a temática “Atividades Recreativas”, no qual foram propostas atividades 

divertidas. Para encerrarmos daremos continuidade na sequência didática propondo uma atividade bem 

divertida que favoreçam as crianças a interação com o outro, o seu desenvolvimento motor e cognitivo, o 

lúdico e a imaginação. 

 

Materiais necessários:  

➢ Tapete (comprido) ou que tiver disponível em casa; 

➢ CD com músicas de repertório infantil ou pen drive, 

músicas no celular ou internet;  

 

 

 1º Momento: O responsável ajudará a criança a vestir o seu pijama favorito, em seguida 

sentá-la de uma maneira confortável e realizar uma conversa com ela sobre a história: 

“Um sonho mágico de criança” (autora: Taise Agostini), dizendo que ela usará sua 

imaginação fazendo uma viagem no balão mágico, então pergunte: 

➢ Para onde o seu balão mágico irá? 

➢ Quem você deseja levar? 

 

 

2º Momento: Após concluírem o primeiro momento o adulto organizará uma passarela utilizando o tapete 

em seguida explicará para a criança que agora vocês irão brincar de desfile. 

Convide os membros da casa a colocarem o seu pijama e participem junto com a criança desse momento 

divertido!  

Atenção: Não esqueça de colocar a música para o desfile. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º Momento: Ao concluírem o desfile que 

tal para finalizar a atividade recreativa com 

uma festa do pijama em família? 

 

 

 

 

 

 

 

Se possível, façam um vídeo ou fotos do desfile, relatem sobre a atividade e 

compartilhe conosco no grupo do WhatsApp de sua turma. Esperamos que se 

divirtam, até a próxima atividade! 

 


