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Atividade: Corrida da Almofada 

Encerrando o bloco de atividades dedicado para comemorar e homenagear as crianças nesse 

período mais do que especial, hoje proporemos uma brincadeira de grande preferência pelas 

crianças. Pensando no desenvolvimento dos pequenos e sua necessidade de se movimentar 

para desenvolver, cuja fase têm muita energia para gastar, a "Corrida da Almofada" além de 

estimular a coordenação motora, proporciona muito divertimento! 

 Agora vamos à brincadeira!  

 Antecipadamente separe almofadas, porém pode fazer com travesseiros ou tatames. 

Distribua esse material em uma sequência (enfileirar). 

 Comece a brincadeira orientando a criança andar somente sobre as almofadas. Faça de conta 

que aquele espaço representa a Água, e tem tubarões, jacarés, por isso só pode movimentar por 

esse percurso. 

Detalhe! Proponha desafios para passar de uma almofada para outra, exemplo: braços erguidos; 

para trás, pulando feito o sapo, dar passo largo, etc. Depois que chegar na última almofada, a 

criança corre para uma área segura, pode ser um cantinho. Significa que não pode ser pega 

pelos animais (tubarão ou jacaré). Durante a brincadeira, toda vez que pisar fora do material, o 

adulto deve alertar! Cuidado! Aí tem tubarão! Jacaré! Repita a brincadeira enquanto a criança 

demonstrar interesse.  

Ultimamente temos notado pais envolvidos na brincadeira! Cujas atitudes são louváveis! 

Continuem, assim as crianças se divertem mais, simultaneamente constroem conhecimento! 
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Projeto Leitura 

 

Deixar que a magia e o encanto adentrem a sua casa, através das histórias, do mundo do faz de 

conta é permitir a criança viver experiências únicas, capazes de transportar para realidades de 

forma mágica e encantadora! Aonde é possível experimentar papéis diversos, ser o personagem 

que quiser.  

Para tornar esse momento fabuloso, prazeroso, prepare um cantinho aconchegante com 

almofadas, travesseiros, bichinhos e incentive a criança apreciar mais uma bela história! Segue o 

link: https://youtu.be/vYPusBqd9N4 
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