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TEMA: ATIVIDADES RECREATIVAS  

ATIVIDADE:  BASQUETE DIFERENTE  

Olá famílias, sejam todos bem-vindos! 

 Lili a personagem da história apresentada “Um sonho mágico de criança” (autora: Taise Agostini) ao 

“viajar” em seu balão viu crianças jogando bola e, assim como eles hoje nossos pequenos também irão 

brincar com bola de maneira diferente, no entanto não menos divertida, estimulando sua atenção, 

coordenação motora ampla, agilidade, percepção de espaço e força. 

 

Materiais necessários:  

➢ Cesto: pode ser uma caixa de papelão, balde ou bacia grande; 

➢ Bolas: do tamanho que possa entrar no cesto e copo, bem como seja confortável para a criança 

segurar, pode ser bola de meia ou de papel; 

➢ 4 a 5 copos descartáveis ou de plástico, caso não tenha pode ser feito com metade de garrafas pets; 

➢ Mesa e fita adesiva;  

 

1° Momento: Bola no cesto – adaptação do basquete. 

Sugerimos ao adulto mediador preparar um local seguro e mais amplo da casa, coloque o cesto a uma 

distância da criança, marque no chão (com fita adesiva ou um tapete pequeno) o local de onde será 

arremessado a bola. O desafio está lançado acertar a bola dentro do cesto sem ultrapassar a marca. Quando 

a bola cair oriente ao seu pequeno buscar e se posicionar novamente reiniciando a brincadeira.  A distância 

e posição pode ser variada (perto/longe/ na frente/ao lado). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2° Momento: Bola no copo 

Para este momento coloque copos de plástico fixados na lateral 

de uma mesa com fita adesiva, um ao lado do outro. Em seguida 

convide a criança, posicionando-a no extremo oposto aos copos. 

A brincadeira consiste em lançar uma bolinha de cada vez com o 

objetivo de acertá-las dentro dos copos.  

 

Escolha com a criança qual brincadeira gostaria de realizarem 

juntos, pode ser apenas uma ou as duas. Lembre-se em todos os 

momentos incentive seu(a) filho(a) mesmo que não consiga 

acertar nas primeiras tentativas e elogie seu esforço acertando ou 

não.  

 
 

 

 

Se possível, façam um vídeo ou fotos destes momentos, relatem sobre a atividade 

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

divirtam, até a próxima atividade! 

 

 


