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BRINCADEIRAS LÚDICAS 

 

Atividade: Vamos colocar o cadarço no tênis? (ALINHAVO) 

 

Recurso: lápis de cor, barbante e molde do tênis( disponível no kit de material 

de apoio do mês de julho para retirar na escola).  

 

Estratégia: 

A criança primeiro irá pintar o tênis bem colorido, em seguida com a ajuda de um 

adulto vai treinar o movimento conhecido como alinhavo, ou seja, colocar o 

cadarço no tênis. Primeiro o adulto fará e explicará para a criança como ela deve 

fazer, em seguida deixe que a criança realize, dando apenas orientações a ela.  

Gravem um vídeo e compartilhe no grupo da sala. E nos conte como foi a 

experiência da criança em colocar o cadarço no tênis e qual foi sua maior 

dificuldade. 

A participação das crianças nas atividades é muito importante para seu 

desenvolvimento.  

 

Curiosidade sobre esta Atividade: 

Esta atividade de muita importância no desenvolvimento da criança, o alinhavo 

consiste em trabalhar aspectos essenciais como a coordenação motora e a 

concentração. O objetivo é desenvolver, além da coordenação motora fina, é 

promover a criatividade e fazer com que a criança, em sua formação, possa ter 

a capacidade de resolver problemas. 
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Link : https://www.youtube.com/watch?v=QP2QG43VNXo 

Chapeuzinho Vermelho – Turma Mirim 

 

Atividade: História com palitoche . 

 

Recurso: personagens impressos e plastificados colados no palito.  

 

Estratégia: Vamos assistir juntos com a criança a história da: “Chapeuzinho 

vermelho” e em seguida com os personagens enviados pelas professoras. a 

Acriançairá fazer um reconto da história utilizando os palitoches. (Esse material 

esta no kit enviado para a casa). 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Você sabia que a história da: “Chapeuzinho 

Vermelho” nos ensina que os filhos vão errar no caminho, não importa quantas 

vezes os pais avisem ou dêem conselhos. Mas também vão aprender com cada 

nova experiência. Por isso, uma lição para os pais é desenvolver o vínculo 

familiar e afetivo com os filhos. 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QP2QG43VNXo

