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Campo de Experiências: Corpo, gestos e movimentos 
 

TEMA: RELEMBRANDO OS NÚMEROS, AS LETRAS E AS CORES.  
 

ATIVIDADE: CIRCUITO DA COOPERAÇÃO 
 

OLÁ FAMILIAS! 
 

Na atividade de hoje vamos aprender que ajudar nas tarefas é muito importante e que se todos 
colaborarem tudo pode se tornar divertido. Por isso nossa atividade de hoje será um circuito de 
cooperação, onde a criança irá realizar pequenas tarefas cotidianas ao passar pelos obstáculos do circuito. 
 
 1º Momento: Para realizar o circuito você irá precisar de uma cadeira, um cesto de lixo e umas bolinhas 
de papel amassadas, uma caixa onde a criança guarda os brinquedos (com alguns brinquedos), uma peça 
de roupa e prendedores (a roupa deve estar colocada no varal). Em seguida na área externa organize o 
circuito da seguinte forma: 

 
 

2º Momento: Agora que o circuito está organizado já podemos começar a diversão. Primeiro o responsável deve 

orientar a criança a recolher  as bolinhas de papel do chão e colocar no cesto e depois contorna-lo, em seguida 

passar em baixo do varal e retirar a peça de roupa ( neste momento o adulto responsável precisa auxiliar a criança, 

pegando ela no colo deixando que ela mesma pegue a roupa), após passar pelo varal ela deve dobrar a roupa colocar 

na cadeira e passar por debaixo dela indo até a caixa de brinquedos, guardando os brinquedos que estiverem fora da 

caixa  finalizando o circuito. 

3º Momento: Após a atividade é interessante incentivar a criança a relatar o que achou da brincadeira, falar para ela 

que ajudar em casa também pode ser muito divertido e conversar sobre a importância de colaborar nas tarefas do 

dia a dia, estimulando também sua autonomia. 

 
Como proposta de devolutiva, propomos que os responsáveis nos enviem fotos ou vídeo da criança 

realizando sua atividade. 
 


