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Atividade: Tomba lata – Vamos Brincar? 

Recurso: Celular, computador, latas, copos descartáveis, rolinhos vazios de 

papel higiênico, bolas de meias ou bolinhas de piscina. 

 

Estratégia: A atividade começa com o responsável separando seis latas 

pequenas (milho, refrigerantes...), copos descartáveis ou rolinhos vazios de 

papel higiênico. Depois organiza um lugar para depositá-las aonde for melhor 

para criança jogar pode ser no chão, em cima de uma mesinha, fica a critério da 

família. Em seguida 

forme com as “latas” um triângulo, colocando três (3), na base, duas (2), em cima 

e uma (1), no topo; para os arremessos a família pode usar as bolinhas de piscina 

que foram enviadas para casa do Kit” Pega e Cola” ou pode fazer bolas com 

meias usadas. Bom! Com tudo organizado é hora de começar a brincadeira. O 

adulto inicia jogando a bola tentando acertar as “latas”, depois posicione a 

criança a uma certa distância entregue-lhe a bola estimulando-a jogar e tentando 

acertar os objetos, após incentive-a empilhar novamente as “latas” derrubadas. 

Esse jogo certamente vai render muitas risadas e alguns barulhos por aí. 

Divirtam-se! 

Observação: As crianças bem pequenas participam da atividade observando os 

responsáveis, irmãos, primos realizando os arremessos nas “latas”. Famílias 

compartilhe conosco através de vídeo ou fotos de como foi essa experiência, 

para criança. Demonstrou interesse? Participou? Gostou? Qual foi a reação das 

crianças bem pequenas, assustaram quando as “latas” foram derrubadas? Ou 

acharam graça? 

Curiosidade sobre esta atividade: 

O jogo “Tomba Lata” é uma brincadeira divertida, “ele” vem carregado de benefícios e 

aprendizados para as crianças; explora conceitos matemáticos como: cores, 

quantidades, números, ordem das latas, etc. A criança brinca, observa, relaciona e 

levanta hipótese. O arremesso traz; benefícios ao desenvolvimento físico da criança, 

contribuindo para o equilíbrio, noção de espaço, coordenação motora e força muscular. 
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Atividade: Brincando de Cavalinho 

 

Recurso: Movimentos do próprio corpo. 

 

Estratégia: 

Vamos relembrar e se divertir com uma tradicional brincadeira em família.  

Para brincar sente seu filho (a) em uma de suas pernas, e segure-o pelos braços. 

Se quiser, você também pode segurá-lo pela cintura. Durante a brincadeira vá 

perguntando para a criança como é o som e movimentos do cavalo. Então, dê 

pequenos pulinhos com sua perna, imitando o trote de um cavalo. Pode até fazer 

o barulho de “tloc, tloc”.  

Observe as expressões, gestos e oralidade (sons, palavras emitidas, etc.) da 

criança ao brincar. 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta desta atividade é fazer com que a criança desenvolva equilíbrio 

corporal, interação, expressão de sentimentos. 

 

 

 


