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Queridos pequenos, vocês estarão de férias, mas eu peço a mamãe e ao papai, 

que continuem sem medir esforços para que vocês possam vivenciar divertidas 

atividades que vou sugerir aqui. Curta suas férias! Logo, estaremos de volta, 

para vivermos grandes aventuras em busca do saber. 

                                                                                                                        

Com carinho,   

Professora Angela. 

Atividade 1 - Construir brinquedos 

 Que tal aproveitar esse período para estimular as crianças a reutilizar 

os materiais? Se você separa o lixo orgânico do reciclável em casa, 

melhor ainda. Deixe os pequenos descobrirem que uma garrafa pet e 

um pote de iogurte também são brinquedos! 
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Atividade 2 - Caça ao tesouro 

 Existem algumas formas de fazer essa brincadeira. Você pode 

esconder vários objetos pela casa para a criança procurar e dar 

“check” em uma lista, ou esconder um único objeto e espalhar papéis 

com dicas pela casa. Assim, uma dica leva a outra e no final a criança 

encontra o “tesouro”. 
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Atividade 3 - Pista de carrinhos 
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 Uma fita adesiva é o suficiente para criar uma pista de carrinhos e 

garantir a diversão por algumas horas. Aproveite o chão da sala ou do 

quarto para fazer o traçado. Para deixar ainda mais divertido, use 

alguns objetos para criar obstáculos. 
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Atividade 4 - Desenho e pintura 

 O clássico também é um aliado nesse momento em casa. Deixe as 

crianças livres para desenhar e pintar em folhas de papel. Essa pode 

ser uma boa hora para estimular a criatividade! 
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Atividade 5 - Bolhas de sabão 

 Você tem uma área externa ou sacada no apartamento? Se sim, os 

pequenos podem brincar de bolhas de sabão. Para isso, misture duas 

colheres de sopa de detergente em um copo com água. Mexa bem e 

assopre com um canudo. 
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Atividade 6 - Castelo de cartas 

 Atividades que exigem concentração são ótimas para garantir o 

silêncio e ajudar os pais a trabalhar. Que tal propor que seu filho monte 

um castelo de cartas? A ideia é juntar duas cartas por vez, equilibrando 

até montar uma pirâmide. 
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Atividade 7- Aprenda origami  



 Para dias chuvosos, que tal aprender a fazer origamis? Imprima 

aqui um tutorial de como fazer a dobradura de um gato. 

Atividade 8 - Brinque de jardinagem e plantação 

 Crianças que vivem em cidades grandes dificilmente têm oportunidade 

de ter contato com a natureza. Que tal aproveitar o período sem aula 

para isso? Pode ser uma plantinha pequena, pode ser uma árvore, 

pode ser até um feijão no algodão.  

 

Atividade 9 - Dê banho nos brinquedos 

 Além de deixar os brinquedos (e ursinhos) mais limpos, a brincadeira 

ajuda a criar um senso de responsabilidade pelos objetos. 

Atividade 10 - Acampe dentro de casa 

 Cabanas de lençol, contar histórias iluminados só por lanternas e o que 

mais vier à mente. 

Atividade 11 - Brinque de praia 

 Não é porque você não foi ao litoral que não pode fingir que foi. Vale fazer 

todo mundo colocar roupa de banho, fazer brincadeiras características, 

fazer castelinhos de areia (ou terra) e, com sorte, até quem sabe um 

banho de mangueira. 

Atividade 12 - Faça uma árvore genealógica  

 Rever as origens é ótimo para reviver sua história. Faça uma árvore 

genealógica com nomes, fotos, figuras, desenhos e não esqueça de 

contar histórias e pedir ajuda dos mais velhos na família. 

Atividade 13 - Tenha dias temáticos 

 Dia de piratas, cientistas, de uma cor, um animal, vale soltar a criatividade 

junto com os pequenos e pensar atividades condizentes (ou pedir que 

eles pesquisem sobre o tema e apresentem de noite para os adultos). 



Atividade 14 - Organize o quarto das crianças com a ajuda delas  

 Assim como o banho das bonecas, organizar seus objetos ajudam as 

crianças a terem responsabilidade. Além disso, é uma oportunidade para 

separar brinquedos em bom estado para doação. 

Atividade 15 - Faça um piquenique 

Atividade 16 - Acompanhe os pais ao trabalho 

 Você pai ou mãe, vai trabalhar? Que tal separar um dia mais tranquilo e 

mostrar para as crianças o que você faz durante o dia?  

Atividade 17 - Faça uma noite do cinema (com direito a pipoca)  

Atividade 18 - Tenha um dia do quebra-cabeça  

Atividade 19 - Programe uma noite de jogos de tabuleiro 

Atividade 20 - Escreva um registro das férias para lembrar-se do que mais 

gostou 

Atividade 21 - Faça uma pista de obstáculos dentro de casa (ou no 

quintal) 

 Atravessar por debaixo da mesa, ir sentando -se nas cadeiras 

enfileiradas sem tocar os pés no chão, pular uma montanha de 

almofadas e ter que desviar do caminho repleto 

de panelas sem encostar em nenhuma. Vale montar o circuito que puder 

imaginar em uma competição de tempo. 

Atividade 22 - Acampe dentro de casa  

 Cabanas de lençol, contar histórias iluminados só por lanternas e 

o que mais vier à mente. 

 Atividade 23 - Faça arte com modelos do próprio corpo 

 Fazer modelos de corpo inteiro como o deste tutorial. Ajudam as 

crianças no autoconhecimento corporal. Além disso, é possível 

criar desenhos só de parte do corpo como pés, mãos, braços... 



Atividade 24 - Labirinto 

 Seguindo a ideia da pista de carrinhos, a fita adesiva pode ajudar 

a criar um labirinto para os pequenos. Cadeiras e almofadas 

também podem ajudar! 
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Atividade 25 -Sombras 

 Lanternas no escuro podem ser sinônimo de muita diversão. 

Mostre aos pequenos como funciona e deixe eles explorarem a 

mágica das sombras! Eles podem criar histórias, brincar de 

adivinhação e ir até onde a criatividade deixar. 
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Atividade 26 - Histórias para assistir 
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Atividade 27 - atividades de coordenação motora para férias escolares 
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Atividade 28 - Aprendendo o Alfabeto 
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Atividade 29 - Aprendendo os numerais 
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Atividade 30 - Solte a voz  
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