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: Atividade  
  CARIMBANDO 

  PEGADAS 

 Material: Batata, 

tinta marrom, 

folhas sulfite. 

 Descrição: Prepare 

as batatas com 

cortes, como 

mostra 

 a figura, formando 

pegadas. Observe 

que também é 

  possível fazer 

corte do lado 

oposta para 

melhor pegar. 

 Em uma folha de 

papel craft, cole 

folha de sulfite em 

 cima da faixa de 

papel craft e 

coloque no chão. 

 Brinque que os 

ursos foram 

passear na floresta 

  e deixaram 

pegadas no chão. 

 Habilidades: 

 Coordenação 

Motora 

 Fortalecimento 

muscular - mão 

https://drive.googl

 Atividade  
 PIPOQUINHA 

Material: lenço 

colorido, bexigas, 

música Pula Pula 

Pipoquinha 

Descrição: Coloque 

o lençol colorido 

no chão e faça 

movimentos 

ondulares. Aos 

poucos vá 

inserindo as 

bexigas e, ao som 

da música, faça as 

bexigas pularem  

como pipoquinhas. 

A criança pode 

participar 

mexendo o 

Lençol colorido ou 

pulando junto com 

as bexigas 

Habilidades:  

Propriocepção 

(percepção das 

partes do corpo) 

Tátil 

Visual 

Sugestão; 

https://youtu.be/Q

whKYR9_yKg 

 

  Atividade 

 PINTURAS 

  COM OS PÉS 

  Material: Saco 

bolha, tintas, fita 

crepe, papel de sua 

preferência. 

 Descrição: Envolva 

os pés da criança 

com saco bolha.  

 Despeje pingos de 

tintas em folha de 

papel de sua 

preferência  

 e o deixe livre para 

circular e observar 

o feito das formas  

 que produz com os 

pés. Se o bebê 

ainda engatinha, a 

ideia  

 é colocar o saco 

bolha nas mãos. 

Para Artistas, é 

possível  

 solicitar 

determinados 

movimentos para 

que percebam a  

  variação da pintura 

no papel 

dependendo do 

movimento 

Atividade 

VAMOS CONHECER 

AS FORMAS 

Material: Moldes 

em folhas sulfite de 

formas 

geométricas 

(circulo, quadrado, 

triângulo) e 

massinha. 

Descrição: Vamos 

incentivar a criança 

a fazer cobrinhas.  

Depois, colocar a 

cobrinha sobre as 

linhas de cada uma  

das formas. 

Incentive-a, com o 

dedo indicador, a 

apertar  

a massinha sobre a 

folha. 

Variações: Depois 

de realizada essa 

atividade, você 

pode  

elevar o nível de 

complexidade e 

pegar formas 

prontas  

Atividades 

PALITINHOS 

COLORIDOS 

Material: Palitos 

de sorvete, caixa 

de ovos, tinta 

e/ou 

durex colorido. 

Se quiser, pode 

colocar alguma 

figura 

na ponta dos 

palitos de 

sorvete. 

Descrição: A 

atividade 

consiste em 

encaixar os 

palitos 

de soverte nos 

buracos 

realizados nas 

caixas de ovos.  

Para os 

Exploradores, a 

atividade 

consiste 

somente no  

encaixe dos 

palitos, mas para 

os Artistas e 

Gênios deve- 

https://drive.google.com/file/d/13Hy8xpa9_Vq14IB1RACnLoj7P6YKh-ro/view?usp=drivesdk
https://youtu.be/QwhKYR9_yKg
https://youtu.be/QwhKYR9_yKg


 
e.com/file/d/13Hy

8xpa9_Vq14IB1RA

CnLoj7P6YKh-

ro/view?usp=drive

sdk 

 Link vídeo; 

https://youtu.be/C

dSwA_sFDmw 

 

realizado. Deslizar, 

bater, fazer 

movimentos 

circulares. 

 Para Pitocos o ideal 

é produzir tinta 

caseira. Oferecer 

cores  

 diversas e deixar as 

mãos livres para 

mergulharem os 

 pezinhos dos bebês 

nas tintas e depois 

no papel. 

 Habilidades: 

 Coordenação 

motora 

 Estimulação Tátil 

 Segue sugestões; 

https://youtu.be/GQ

p6H4odKx4 

 

(quadrado, circulo 

e triângulo) e pedir 

para a criança 

classificar as formas 

colocando dentro a 

formas iguais. 

Habilidades:  

Coordenação 

motora fina 

Destreza 

Nomeação de 

formas 

Comparação de 

formas 

Atenção 

Ritmo 

Segue o link para 

imprimir 

https://drive.googl

e.com/file/d/13by-

7JoGNA1uHV0T1aZ

LTq73xj40NiiK/view

?usp=drivesdk 

 

se trabalhar o 

pareamento de 

cores. 

Habilidades:  

Coordenação 

motora fina 

Atenção 

sustentada 

Associação 

(funções 

cognitivas) 

Segue sugestões; 

https://drive.goo

gle.com/file/d/1

3rqGa_8QuaQQ

ofTm8U1tKniCT5

pme9IR/view?us

p=drivesdk 
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