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Olá Família, tudo bem com vocês ? 

Ao longo da semana trabalhamos a psicomotricidade. Continuando com nossas atividades iremos 

desenvolver mais habilidades como coordenação motora global, que está associada à 

consciência corporal, ao controle da musculatura ampla para realizar movimentos complexos,  

motora fina, lateralidade, entre outras. 

 Atividade: Caixa cama de gato 

Vocês irão precisar para essa atividade, uma caixa de papelão ou outra caixa que tenha  em casa 

de qualquer tamanho, uma tesoura, para fazer os furos na caixa, barbante, linha de crochê ou lã, 

brinquedos diversos. 

Pedimos para os pais ou responsáveis pegar uma caixa e fazer os furos na mesma direção do 

outro tomando cuidado sempre com a tesoura. Agora irão colocar o barbante de um lado para o 

outro, na mesma direção em toda caixa. Se preferirem, poderão fazer furos nas laterais da caixa.  

Pronto, agora é só colocar os brinquedos dentro da cama de gato. 

Faça uma demonstração de como a criança deverá fazer colocando a mãozinha entre os 

barbantes e tentando tirar o brinquedo. Para que fique ainda melhor a brincadeira, peça para a 

criança o brinquedo que deseja que ela tire de dentro da caixa. Com essa atividade as crianças 

terão um grande desafio e muita diversão. 

Não se esqueçam de nós mandar fotos ou vídeos da atividade!!! 
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Projeto Leitura 

A literatura infantil é um caminho que leva a criança a desenvolver a imaginação, emoções, e 

sentimentos de forma prazerosa significativa. Hoje a dimensão da leitura infantil é muito mais 

ampla e importante, proporcionando um desenvolvimento social e emocional. 

Para esta atividade sugerimos que preparem um lugar aconchegante e silencioso. Depois de 

contar a história faça questionamentos sobre ela, se possível peça para a criança RECONTAR 

da maneira dela a história para você, assim vocês irão desfrutar juntos de momentos 

maravilhosos e de interação familiar. 

 

Segue o link da história: 

https://youtu.be/ggn3Q5nO4hA 
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