
    

 

 

 
Atividade: Boliche de garrafas pet. 

Recurso: Garrafas pet (enviadas no kit de recursos). 

Estratégia: Uma atividade muito divertida para os pequenos é o boliche com 

garrafas pet (enviado no kit de recursos). A bola pode ser uma bola pequena 

de borracha ou até mesmo uma feita com papel amassado e enrolado com 

durex ou de meia. Quem derrubar mais garrafas de uma vez é o campeão da 

rodada! Para a brincadeira ficar mais divertida, você pode decorar com as 

crianças cada garrafa com uma carinha engraçada. Observe se a criança 

consegue jogar a bola em direção às garrafas, se apresenta entusiasmo e 

compartilhe no grupo. 

Curiosidade sobre esta atividade: Para as crianças bem pequenas, o 

movimento físico e as habilidades manuais têm um papel muito importante no 

apoio às suas aprendizagens. Quando elas conseguem controlar seus 

movimentos e manipular materiais de diferentes tipos, tamanhos e pesos 

começam a se sentir mais confiantes em suas explorações e buscam novas 

práticas e descobertas. Aprender a medir sua força, adequar os movimentos de 

seus dedos e exercitar sequências e padrões de movimentos são desafios 

importantes nesse momento de suas vidas. Nesse contexto, é importante que 

as crianças bem pequenas possam vivenciar situações relativas ao 

desenvolvimento de suas habilidades manuais, como, por exemplo, que: 

possam montar um brinquedo, pegar objetos e manuseá-los com certos 

cuidados. 
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Link da atividade: https://youtu.be/O02rL1ju-zM  
           RODA PIÃO - FAMÍLIA CORUJICA 

        Atividade: Brincadeira de pião.  

 
Recurso: Celular televisão, computador e pião (material concreto da 
escola). 

 
Estratégia: 
O adulto e a criança vão assistir ao vídeo: “Roda Pião – Família 
Corujica”, após assistirem o adulto conversa com a criança sobre as 
brincadeiras antigas, aviãozinho de papel, para- quedas com plástico e 
uma pedrinha, etc.. e o pião que também é uma brincadeira bem legal, e 
convida a criança para brincar, no primeiro momento o adulto roda o 
pião e deixa a criança observar, em seguida o adulto auxilia a criança a 
rodar, e deixa a criança se divertir com esta descoberta, não esqueça de 
fotografar ou gravar para mandar no grupo e juntos compartilharmos 
deste momento de resgate das brincadeiras antigas.  
 

Curiosidade sobre esta atividade:  

Com esta brincadeira a criança adquire, o gosto pela brincadeira em 

grupo, interagindo com outros membros da família, coordenação 

motora, atenção e concentração. 

https://youtu.be/O02rL1ju-zM
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Atividade: Vamos brincar de puxar carrinho? 

 

Recursos: Carrinho com potes de sorvete e tampinhas. Material concreto 

retirado na escola). 

 

Estratégia:  

 

Pegar o carrinho colocar no chão do espaço que a pessoa dispor em casa. 

Puxar o carrinho pela cordinha e fazer um passeio divertido, pode utilizar o 

carrinho para brincar de carregar diversas coisas como: bonecas, bichinhos 

etc. 

Deixe a criança usar a imaginação, estimule a colocar objetos no pote e 

arrastar. 

É muito bom que a mãe e/ou o pai brinque com a criança, mas lembre-se que 

quem dá o tom da brincadeira é a criança. 

Observe como foi esse momento e registre através de fotos ou um pequeno 

vídeo no grupo da escola. 

 

Atenção: Fique sempre atento na criança enquanto ela brinca. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

 

Proposta da atividade estimular a imaginação, desenvolver habilidades básicas 

motoras finas e relações espaciais. 


