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 5ª Atividade da semana – Vídeo Barulho do corpo – Pablito e o Pirulito 

Objetivo: Estimular o desenvolvimento da percepção auditiva, a imaginação, a criatividade e a 

comunicação. 

 

Como fazer: Em um lugar da casa onde tenha um espaço considerável para se movimentar assista 

ao vídeo com seu filho (a) através do link https://youtu.be/z2WtYJgWO14. Depois de assistir ao 

vídeo, comece a se movimentar, imitando os gestos e sons da música. Converse com a criança 

sobre os diferentes sons que podemos produzir com o nosso corpo. Deixe que ela observe, escute 

e perceba as diferenças. Bata palmas, pule com os pés, bata na bochecha, na barriga etc. Depois 

que a criança escutou os sons e observou os seus movimentos, estimule a fazer junto com você 

imitando-o ou expressando- se livremente. 

 

 

 

Link da imagem: 

https://media.istockphoto.com/vectors/cartoon-concept-of-clapping-hands-vector-id1233030021 

 

 

https://youtu.be/z2WtYJgWO14
https://media.istockphoto.com/vectors/cartoon-concept-of-clapping-hands-vector-id1233030021
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Terça-feira: 03/09/2021 

TEMA – Planeta das experiências II 

Atividade: Pintura com bolinhas de gude 

Ao brincar com tinta, a criança desenvolve a coordenação motora, se expressa e se comunica. Além 

de estimular a criatividade, permite que a criança desenvolva a percepção das cores, texturas e 

formas. 

Desenvolvimento: Para realizar essa atividade, você deve utilizar uma travessa de plástico 

retangular ou uma caixa de papelão de preferência que caiba em uma folha de papel sulfite branca. 

Pingue algumas gotas de tintas coloridas, e utilize de três a cinco bolinhas de gude, a seguir se a 

criança conseguir mexer a caixa sozinha deixe com que ela o faça, caso contrário, junto com a 

criança mexa a caixa ou a travessa devagar, em várias direções para que as bolinhas se movam 

sobre a folha e as tintas. 

Depois de pintar a folha, retire de dentro do utensilio e deixe secar. Em seguida exponha sua linda 

obra de arte. 

Observação: Para a realização dessa atividade é essencial a presença constante do adulto, devido 

ao uso da bolinha de gude que manuseada pela criança sozinha oferece risco. 

Após realizar a atividade guarde ou descarte as bolinhas de modo que a criança não tenha mais 

acesso. 

 

 

 

 


