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Atividade: Bilboquê. 

 

Recurso: Bilboquê confeccionado com garrafa pet (enviado no kit). 

 

Estratégia: O adulto irá disponibilizar para a criança o Bilboquê (enviado no Kit 

de recursos). A princípio deverá deixar a criança explorar bem o objeto e em 

seguida ensiná-la a brincar, tentando acertar a bolinha dentro do recipiente 

maior. Observe sua reação, como manuseia o brinquedo e se persiste em 

tentar acertar. Compartilhe conosco essa vivência. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: É um brinquedo antigo de 

aproximadamente 475 anos que teve uma ampla disseminação pelo mundo, 

recebendo nomenclatura diferente em cada região. Possibilita o 

desenvolvimento da motricidade, a noção espacial e a lateralidade. Aprimora a 

capacidade de percepção e reflexo 
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Atividade: Brincando com corda. 

 
 
Recurso: Corda ou fita, barbante, cabo de vassoura, lençol, entre 
outros. 
 
Estratégia:  
Realizar em família a brincadeira de passar embaixo de uma corda, o 
adulto deverá esticar uma corda e mantê-la na altura, maior que a 
criança e todos devem passar embaixo dela, a cada participação deverá 
abaixar um pouco a corda para ir aumentando o grau de dificuldade, o 
intuito é não encostar na corda quando passar.  
Se possível filme ou fotografe, compartilhe no grupo da sala os registros 
e se a criança conseguiu manter a atenção e concentração conforme a 
modificação na altura da corda e no momento de passar, se conseguiu 
passar bem embaixo da corda. Boa realização. 

 
 

           Curiosidade sobre essa atividade: 
Possibilita o resgate de brincadeiras lúdicas tradicionais, a identificação 
de relações espaciais e exercícios físicos e mentais. Contribui com o 
desenvolvimento de sociabilização e elo familiar. 
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Link da atividade: 

https://youtu.be/thziDCigeCg - Dança da cadeira – Xuxa Canal: Xuxa. 

 

Atividade: Dança da cadeira  

 

Recursos: Internet, computador, celular (música Dança da cadeira), espaço no 

interior ou exterior da casa onde possa organizar em roda cadeiras, bancos, 

almofadas e tapetes (o que tiver para representar a cadeira).  

 

Estratégia:  

Em um espaço da casa, organize as cadeiras em roda (sempre uma a menos 

da quantidade de participantes), colocar a música (Dança da cadeira – Xuxa) 

para tocar e os participantes correm em volta delas dançando. Quando a 

música parar todos se sentam. Quem ficar sem lugar sai da roda. A cada 

rodada é tirada uma cadeira e o vencedor será quem conseguir sentar por 

último. 

 Auxilie a criança e repita quantas vezes for necessário até que a criança 

entenda a brincadeira e participe da atividade com alegria. Observe e nos 

conte no grupo da escola como foi para a criança, se interagiu bem quanto a 

respeitar as regras da brincadeira. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

 A proposta é estimular o respeito de regras para convívio social, coordenação 

motora, equilíbrio através de brincadeiras, confiança em enfrentar desafios e 

proporcionar momentos prazerosos desenvolvendo vínculos afetivos. 

 

 

https://youtu.be/thziDCigeCg

