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4ª Atividade da semana- Eu vou, eu vou.... 

Objetivo: Quando o pequeno começa a dar indícios de que os primeiros passos estão por vir, 

esta brincadeira pode ajudá-lo. 

Como fazer: Srs. pais e responsáveis posicione as cadeiras de casa em linha, mas com espaço 

entre elas. Em cima de cada uma, coloque um objeto favorito da criança e solicite que ela vá 

pegá-lo. Ela terá suporte para investir no andar e ainda terá a recompensa de ter encontrado o 

seu brinquedo queridinho. 

 

 

 

 



 

 

Tema: Quem Cuida? / Família-Dia dos Pais 

Atividade: Cartão Especial 

Esta atividade tem como objetivo possibilitar o pleno desenvolvimento da criança, as atividades 
artísticas permitem que desenvolvam habilidades favorecendo seu desenvolvimento cognitivo, 
motor e socioemocional. Além de fortalecer vínculos através do afeto em abraçar, reforçando a 
união familiar e a harmonia entre os envolvidos. 
 

Desenvolvimento da atividade: A mamãe irá ajudar a preparar a surpresa separando os 

materiais necessários. Depois de organizar, explique para a criança o que irão elaborar, pegue a 

folha de sulfite e coloque-a sobre a mesa (ou no chão), ajude seu filho pintando a mãozinha com 

a tinta guache na cor que preferirem, com a ajuda de um rolinho ou pincel e “carimbe” o papel. 

Deixe secar, depois de seco a responsável poderá escrever uma mensagem para a pessoa 

especial que teve o dia em comemoração e escrever Feliz dia dos Pais, como na imagem abaixo. A 

criança deverá entregar para o Papai ou para quem for especial para ela neste dia, com um 

abraço bem apertado! 

Materiais necessários: Folha de sulfite, tinta guache, rolinho de pintar (ou pincel) e canetinha. 
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