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 Atividade 
Complementar 

 

GRANDE E PEQUENO 

Objetivo principal: 

Que a criança 
classifique os objetos 

de acordo com a 
proposta da atividade e 

verbalize a dimensão 
relevante nos objetos 

observados e 
manuseados: grande e 

pequeno. 

Material: 2 itens de um 
mesmo objeto em 

tamanhos diferentes, 

como por exemplo: - 
bola grande e bola 

pequena. 

Coloque tudo numa 

caixa o um saco 
atrativo. Comece 

pelo objeto pequeno e 
em seguida mostre o 

mesmo objeto, só que 

em tamanho maior. 
Enfatize conceitos de 

“grande e pequeno” ao 

mostrar os objetos. 

Faça pergunta às 
crianças do tipo: “esta 
é a bola grande ou a 

bola pequena?” 

Deixe que manuseiem 
os objetos durante a 
atividade, mas seja 

breve, pois tempo de 
concentração delas 

ainda é curto. 

Segue video 

complementar 

 

Atividade 
Complementar 

 

FUROS E FURINHOS 

Objetivo principal: 

Auxiliar a criança no 
desenvolvimento da 

coordenação 

motora, através da 

atividade de “perfurar” 

Promover com a 
criança estímulo tátil e 

visual. 

 

Mostre as folhas de 
sulfite para as crianças 

e pedir para que 

passem a mão na 
folha, sentindo a 

textura lisa da mesma. 
Depois forre as placas 

de isopor com estas 
folhas, fixando-as com 
fita adesiva. Ofereça 
palitos (de churrasco 

sem ponta) para que 
as crianças furem o 

sulfite. 

Observe as reações das 

crianças ao ouvirem o 
“barulho” do palito 

perfurando o papel. 
Depois mostre o papel 

todo furado para a 

criança olhar através 
dos buraquinhos e 

passarem a mão pela 

superfície, para que 
sinta e perceba a nova 
textura. Para dificultar 

um pouquinho 

desenhe formas 
geométricas na sulfite 
ou isopor e peça para 

elas perfurarem 

apenas dentro de cada 
figura. Podem adaptar 
a atividade conforme o 

modelo anexo. 

Atividade 
Complementar 

 
CATAVENTO 

Objetivo principal: 

Que a criança perceba 
a transformação do 

papel em brinquedo. 

Promover o interesse 

da criança também por 
brinquedos artesanais, 

e não apenas os 
industrializados, de 

forma a diminuir o 
“consumismo”. 

Incentivar as crianças a 
utilizarem o sopro para 

fazer o catavento 
funcionar. 

Material:  folhas de 
papel sulfite A4 

coloridas; 1 folha de 
sulfite A3 (sulfite 

maior); palito. 

 

Leia a quadrinha 
abaixo para as 

crianças: “Catavento 

O vento muda o tempo 

O tempo se vai com o 
vento. O catavento é 
um passatempo. Que 
faz a gente o vento 

catar. E o tempo 
rápido passar.” 

 

Construa o catavento 

com a criança e 
brinque com 

ele, soprando para que 
gire com o vento. 

Anexo o passo a passo. 

 

Caso queira um 
catavento mais 

sofisticado segue um 
link 

https://www.youtube.

com/watch?v=Sk17V

aa9s_g 

Atividade 
Complementar 

 
BASQUETE PARA 

TODOS! 

Objetivo principal:   

Promover com as 

crianças valores como 
união, cooperação, 

paz, responsabilidade 
e organização. 

Ampliação do 
movimento corporal 

das crianças. 

Estimular a 

coordenação motora 
grossa através da 

atividade de lançar a 
bola no cesto. 

Material: bolas e de 
um cesto ou algo 

semelhate. 

Explique as suas 

regras. Depois convide 
a criança a jogar a bola 

no cesto. Ensine a 
bater a bola no 

chão e lançar no cesto 
com as duas mãos. O 
cesto deverá estar no 

chão. Você pode 

utilizar mais de uma 
bola e deverá correr, 

incentivando a criança 
fazer o mesmo. 

Incentive a 

compartilhar a bola, 
de modo a promover 
ações cooperativas. 

Neste jogo não há 
ganhadores. Todos 

jogam e se divertem! 

ANEXO foto de idéias 

adaptadas para essa 
atividade  

 

Atividade 
Complementar 

 
MUITAS FORMAS 

Objetivo principal: 
Oferecer à criança o 

contato com conceitos 
matemáticos simples 

como: grande e 

pequeno, fino e grosso, 
alto e baixo. 

Auxiliar a criança na 
ampliação de seus 

movimentos e 

controle sobre estes. 

Material:  garrafas de 
vários tamanhos, potes 

variados (tudo de 
plástico e se possível 

transparente, para que 
a criança veja o líquido 

ocupar o espaço). Suco 
em pó de sabores e 

cores diferentes. Copos 
descartáveis.. 

Prepare o suco com a 
criança, para que 

vejam a experiência e a 
transformação do pó 

com a água que 
resultará em suco. Faça 
a degustação com ela e 

inicie a atividade 

transportando o 

líquido de uma jarra 
para outro recipiente. 

Mostre a elas como 

fazer.  Coloque os 
potes próximos a elas, 
para que transportem 
o líquido como você 

fez. Claro que elas 
terão dificuldade, mas 
isso os fará pensar em 
soluções para resolver 

conflitos que vão surgir 
no decorrer da 

atividade. 

Deixe-a escolher os 

potes e mostre 
diferença entre eles, 
como por exemplo, a 

mesma quantidade de 

https://www.youtube.com/watch?v=Sk17Vaa9s_g
https://www.youtube.com/watch?v=Sk17Vaa9s_g
https://www.youtube.com/watch?v=Sk17Vaa9s_g
https://www.youtube.com/watch?v=hJA5zROxsDo


líquido pode encher 
um recipiente e deixar 
o outro pela metade. 

Enfatize as cores e 
observe a reação das 

crianças. 

Fotografe a atividade 
mande para a escola ou 

para o email da 

professora 

 
maternal1@interagir.c

om.br 

 

 

 

 

ATIVIDADE ADAPTADA: CATAVENTO DO DIA 21/7 
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ATIVIDADE: CATAVENTO DO DIA 22/7 
 

 

 

ATIVIDADE: BASQUETE -  DIA 23/7 

 

 
 

ATIVIDADE: MUITAS FORMAS -  DIA 24/7 

 
 


