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Instruções 

Senhores pais e responsáveis, seguem sugestões de atividades para 
serem realizadas durante a suspensão das aulas.   

Tendo oportunidade e se possível, fotografe as atividades com o nosso 
pequeno e envie para o WhatsApp da escola número (11)99997-2783. 

Ficarei muito feliz em receber o registro.   

Caso haja dificuldade ou falte algum material proposto, pode substituí-lo 
pelo material que tiver em casa ou não realize a atividade.  

Obrigada. 

 

 

 

Atividade 1- Desenvolver a autonomia. 

 Solicite que a criança guarde seus brinquedos depois de brincar, 
incentive a mesma a alimentar-se sozinha, escovar os dentes, colocar 
sapatos sem cadarços e de fácil manuseio e outras atividades simples 
que podem ser realizadas no dia-a-dia para motivar independência no 
pequeno(a). 

Objetivo: Garantir confiança, desenvolver noção de responsabilidade e 
desenvolvimento saudável. 

 

Atividade 2- Origami. 

 Escolha qualquer tipo de folha e faça com a criança dobraduras  

simples, como; barquinho, avião, cachorrinho e etc. 
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Incentive o pequeno a criar um cenário para cada dobradura, como; jogar o 
avião para o mesmo voar, levar o barquinho na pia e etc.   

Disponível em: <https://br.pinterest.com/janeteleitesilv/brinquedo-com-sucata/>. 

Objetivo: Estimular a concentração; desenvolver a paciência e ativar a 
memória. 

 

Atividade 3 - Dia da culinária. 

 Escolha uma receita de bolo, e faça juntamente com a criança. Solicite 
que a mesma quebre os ovos, lhe entregue a colher quando necessário, 
conte quantos copos de farinha ou a quantidade de outro ingrediente 
vocês utilizaram, pergunte ao seu filho o nome dos ingredientes 
utilizados, repita os nomes dos mesmos caso não se recorde. 

Objetivo: Ampliar o vocabulário; desenvolver hábitos de alimentos saudáveis; 
noções de conceitos matemáticos e conhecer as utilidades de cada material.  

 

Atividade 4- Linhas. 

 Escolha um espaço da casa, e faça linhas no chão com fita crepe ou 
outro tipo de material para a criança andar sobre ela. Crie pequenos 
obstáculos como; colocar um sapato sobre a linha para a mesma pular e 
dar continuidade no trajeto, estimule a imaginação da criança, criando 
situações: como; cuidado para não cair no “rio” ... 

Objetivo: Desenvolver a coordenação motora grossa; equilíbrio e imaginação.   

 

Atividade 5- Boliche. 

 Separe objetos vazios e leves (garrafas pets, caixas pequenas e outros) 
e equilibre-os no chão, em um espaço amplo da casa. Faça uma bola de 
papel ou como preferir, e proponha que a criança jogue a bola nos 
materias expostos, explicando-lhe que os mesmos têm que ser 
derrubados.  

Essa brincadeira é muita divertida quando tem a participação de dois ou mais 
membros da família, sendo importante a utilização de uma ordem ou sequência 
para a vez de cada jogador, inclusive da criança.  

Objetivo: Desenvolver a habilidade motora e noção do trabalho em equipe. 

 

 



 

Atividade 6- Pega batatas. 

 Para realizar esta brincadeira, solicite a um adulto que não vai participar, 
a amassar algumas bolinhas de papéis e espalha-las pela casa. Cada 
participante deve ter um cesto ou outro recipiente para colocar as 
“batatas” (bolinhas de papéis) encontradas pela casa. 

Ao finalizar a brincadeira, sente-se com a criança e participantes, para contar 
as bolinhas encontradas. 

Objetivo: Desenvolver a coordenação motora; agilidade e percepção visual.  

 

Atividade 7- Brinquedos com sucatas. 

 Separe alguns materiais recicláveis, e crie juntamente com a criança, 
brinquedos de sucatas. Permita que o pequeno(a) use a imaginação 
inventando os seus próprios brinquedos. 

Disponível em: <https://br.pinterest.com/janeteleitesilv/brinquedo-com-sucata/>.  

Objetivo: Estimular a criatividade, ideias e imaginação. 

 

Atividade 8- Hora de relaxamento. 

 Escolha um momento e um ambiente tranquilo do dia para deitar-se com 
a criança em posição de relaxamento e ouvir músicas calmas e 
relaxantes. 

Objetivos: Proporcionar consciência corporal, aumento da atenção e 
concentração. 

 

Atividade 9- Maior e menor. 

 Separe brinquedos grandes, pequenos e duas caixas, solicite que a 
criança coloque os brinquedos menores em uma caixa e os brinquedos 
maiores na outra caixa. Caso o pequeno (a) demonstre dificuldade, os 
pais ou responsáveis podem ajudar, e repetir o exercício 
sucessivamente.  

Objetivo: Desenvolver o raciocínio lógico, ampliar a capacidade de observação 
e percepção visual. 

 

 

 



 

Atividade 10- Brincadeira do varal. 

 Amarre uma corda em um espaço da casa criando uma espécie de varal 
no alcance da criança, entregue-lhe prendedores e alguns tecidos: 
roupinhas de boneca, panos pequenos, retalhos e outros para o 
pequeno brincar de estender “roupa”.  

Objetivo: Desenvolver a coordenação motora fina.  

 


