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  Música 

 

 A audição é o 

primeiro de nossos 

sentido, se forma 

ainda 

 dentro da barriga 

de nossas mães. O 

som é muito 
importante para 

 o desenvolvimento 

humano. Quando 

balançamos um 

chocalho na 

frente de um bebê, 

geralmente ele 

abre um sorriso, se 

movimenta, 

mostra entusiasmo. 

 A música é 

terapêutica, 

desperta emoções 

aptidões, 

 criatividade, 

fortalece laços 

afetivos, relaxa, 

tranquiliza, inspira. 

 Oportunizar nossas 

crianças ao acesso 

a música é 

 contribuir para um 

desenvolvimento 

integral. Aqui em 

nossa casa, 

  Pregando 

Pregadores 

   

 É diversão garantida 

e ainda trabalha: 

motricidade, noção  

 espacial, equilíbrio, 

coordenação viso-

motora. 

 uma forma 

divertida de 

interação social, 

fortalecimento dos  

 vínculos e 

aprendizagem 

 Por exemplo: 

-Unir a família e 

dividir em grupos, 

 o grupo que 

terminar primeiro 

ganha; 

 Pregar dançando; 

 Fazer um desfile 

após pregar. 

 Criar regras, limites 

ou deixar a 

brincadeira correr 

solta. 

Iinfinitas 

possibilidades 

usando pregadores 

de roupa. 

 Sugestão de Vídeo; 

 

 Brincar com Bola 

  

 Brincar de bola 

estimula a prática 

de atividades 

físicas,  

 coordenação 

motora, velocidade, 

noção de perto e 
longe, tempo,  

 força muscular e 

muito mais. 

 E o melhor: através 

de muita diversão ! 

 Sugestão de Vídeo; 

  

https://youtu.be/z4

M1380R_hw 

 

 

 Brincar de fazer 

Caretas 

  

 Brincar de fazer 

caretas além de 

muito divertido, 

 Traz ganhos: 

sociais, emocionais, 

 estimula 

expressões e, 

fortalece a 

musculatura facial. 

  

 Brincar é uma das 

atividades 

fundamentais para 

o desenvolvimento 

da 

iidentidade e da 

autonomia. O fato 

de a criança, desde 

muito cedo, poder 

se 

 comunicar por meio 

de gestos, sons e 

mais tarde 

representar 

determinado 

 papel na 

brincadeira faz com 

que ela desenvolva 

sua imaginação. 

Nas 

 Balões no 

Lençol 
  

Interação social, 

equilíbrio, 

concentração, 

orientação 

espacial, 

cooperação, 

alegria, 

são exemplos do 

que um lençol e 

balões podem 

proporcionar. 

Com muitas ou 

poucas pessoas, 

a diversão é 

garantida. 

https://youtu.be

/K8RSCkVkBpQ 
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 usamos música 

para relaxar, para 

brincadeiras, para 

“abraçar” 

  nossos corações. 

  Acesse o link 

abaixo; 

https://youtu.be/qJ

AYWkGUdV0 

 

  

 

https://youtu.be/Ej

ZeuFGlsUI 

  

 brincadeiras as 

crianças podem 

desenvolver 

algumas 

capacidades 

iimportantes, tais 

como a atenção, a 

imitação, a 

memória, a 

imaginação. 

 Amadurecem 

também algumas 

capacidades de 

socialização, por 

meio da 

iinteração e da 

utilização e 

experimentação de 

regras e papéis 

sociais. 

 Sugestão de Vídeo; 

  

 

https://youtu.be/pz

c2ennU6ew 
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