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PROGRAMA DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE 

INFORMAÇÕES GERAIS DOS 2 AOS 3 ANOS 

A criança de 2 a 3 anos começará o ano subindo escadas, com o apoio do corrimão, e ainda 

correndo de forma incipiente; e chegará aos 24 meses pulando com um pé, balançando-se, subindo 

as escadas sem nenhum tipo de ajuda e dando voltas, evitando obstáculos e freando durante as 

corridas. 

Move cada um dos dedos de forma voluntária e independente e aperfeiçoa a capacidade de 

abertura de pinça. Fará colares de contas, figuras geométricas num tabuleiro, corrigindo 

rapidamente seus erros, cortará tiras de papel e se deleitará brincando com massinha de modelar. 

Seus traços evidenciam sua rápida maturidade cognitiva. Se aos 24 meses seus rabiscos eram 

fracos e imprecisos, aos 36 serão mais fortes e intencionais, mostrarão círculos, linhas verticais, 

horizontais e inclinadas e o esboço de uma figura humana.  

Com três anos completos, articulará frases com seis palavras e será capaz de narrar suas 

experiências de uma maneira mais fluida e clara. 

Seu jogo simbólico possibilitará a ela assumir papéis como de mãe ou de médico. Ao realiza essas 

representações, a criança - além de encontrar um lugar para si no mundo - tem a possibilidade de 

experimentar situações da vida real, assimilando experiências prazerosas e desagradáveis. 

Desenvolverá, nesse período, noções de quantidade e temporalidade. Será capaz de diferenciar 

entre um e muitos. Sua capacidade de atenção, concentração e memória se desenvolverão mais 

ainda, com o que poderá gozar momentos mais longos de brincadeiras e leituras de contos 

infantis. A evolução nas suas percepções e noções espaciais permitirá a ela interiorizar o conceito 

de grande, pequeno, em cima e embaixo, com o que separará objetos de diferentes dimensões e os 

localizará no espaço. 
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DISTRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

SEMANA 1: Leio histórias com meus pais; Bingo de objetos familiares; Jogo da caixa de 

surpresas; Brincamos na floresta enquanto Seu Lobo não vem; Bordar ao redor de uma figura.  

 

SEMANA 2: Aprendendo palavras carinhosas; A palavra diferente; Recordo os objetos; O 

trenzinho; Recolho sementes de frutas e as organizo em potes. 

  

SEMANA 3: Expresso meu amor cantando; Classifico os objetos pelo seu uso; O que estou 

usando?; Nomeio os brinquedos do trem; Minhas digitais. 

 

SEMANA 4: Jogo do ursinho que vai passear; Monto quebra-cabeça do corpo humano; Sou uma 

estátua; Pinto com os dedos. 

 

SEMANA 5: A caixa mágica; Jogo com rimas e trava-línguas; Nomeio os brinquedos do trem; 

Fichas no pote; A busca do tesouro;  

 

SEMANA 6: Meu nome; Jogo em frente ao  espelho; Monto um quebra-cabeça; Jogo do 

bambolê; Recolho sementes de frutas e as organizo em potes. 

 

SEMANA 7: Olho fotos de quando era bebê; Loteria da palavras; Fichas no pote; Desenvolver o 

equilíbrio; Faço construções com blocos de montar. 

 

SEMANA 8: Adivinho que palavra é essa; Faço meu colar com canudos grossos; Jogo do 

bambolê; O espelho; Modelo com massa. 

 

SEMANA 9: Realizo nas quais devo esperar a minha vez ou compartilhar um brinquedo; Loteria 

dos momentos do dia; Classifico os objetos pela sua cor; Jogo dos obstáculos. 

 

SEMANA 10: Digo Por Favor e Obrigado!; Do que João precisa?; Observo e recordo; Desenho a 

memória visual da criança; Desenho livremente a partir de uma experiência. 

 

SEMANA 11: Realizo distintas atividades de jogo; Faço perguntas ao fantoches; Que animal faz 

assim?; Giro o bambolê no salão; Pinto com os dedos. 

 

SEMANA 12: Realizo atividades nas quais devo esperar a minha vez ou compartilhar um 

brinquedo; Loteria dos momentos do dia; Classifico os objetos pela sua cor; Faço grandes círculos 

nos papéis pintando com meus dedos. 

 

SEMANA 13: Digo Por Favor e Obrigado; Do que João precisa?; Observo e recordo; Desenho 

livremente a partir de uma experiência. 
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SEMANA 14: Utilizo a linguagem para expressar meus sentimentos; Encontro os pares de cada 

objeto; Procuro o par; Bordar ao redor de uma figura. 

 

SEMANA 15: Observo uma dramatização com fantoches, na qual uma diferença entre duas 

pessoas é resolvida; Descrevo situações do dia a dia; O objeto que desaparece; Recolho sementes 

de frutas e as organizo em potes; Faço construções com blocos de montar; Caminho de diferentes 

formas. 

Distribuir essas atividades na rotina semanal de acordo com sua grade horária, lembrando 

que nas sextas-feiras são atividades de maior interesse da turma e/ou projetos do CEI. 

O interesse mostrado pela criança nessas atividades: uma atitude de desinteresse poderia 

significar que a atividade está fora da faixa etária, ou que ela já tem esse domínio e, 

portanto, não chama sua atenção. Repita as atividades nas quais a criança demonstra 

interesse, aumentando progressivamente seu nível de dificuldade. 

O facilitador deverá avaliar e conhecer as atitudes da criança frente às diferentes situações 

do jogo e da exploração: a maneira como observa e manuseia os brinquedos e materiais, seus 

gestos e expressões faciais, o tempo de atenção e concentração e seus resultados finais são 

indicadores dos seus interesses e capacidades. 

Recorde-se que o desenvolvimento infantil não é linear e, portanto, existem desníveis entre o 

progresso e a maturação de uma e outra área. 
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES MATERNAL I 

SEMANA 1 

ATIVIDADE 1: Leio histórias com meus pais 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Favorecer o conhecimento do entorno e desenvolver os vínculos 

afetivos, a linguagem e a cognição. 

RECURSOS: Um conto infantil.   

DESCRIÇÃO: 

 Tenha a história em suas mãos de maneira que a e possa observar as ilustrações de 

perto. Leia de forma pausada e calma, com ritmo e entonação apropriados.  

 

ATIVIDADE 2: Bingo de objetos familiares 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver a relação entre a imagem e a palavra. 

RECURSOS: Quatro ou cinco folhas de cartolina com figuras de diferentes objetos familiares; 

cada folha deve conter seis a oito figuras sobre temas específicos: móveis, utensílios de cozinha, 

roupas, brinquedos e uma sacola. 

DESCRIÇÃO:   

 Nenhuma figura, nem mesmo entre diferentes folhas deve ser repetida. Cada figura do 

bingo terá um cartão igual com o qual formará um par. 

 As crianças escolhem cada uma delas uma folha. O adulto tira de uma sacola um cartão 

e diz seu nome em voz alta, sem mostrara figura (somente mostrará se as crianças não 

conseguirem identificá-la). Os jogadores devem encontrar o par na sua folha, receber o 

cartão e formar o par dizendo seu nome em voz alta. 

 

ATIVIDADE 3: Jogo da caixa de surpresas 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Favorecer a discriminação auditiva e a associação entre os objetos e 

suas qualidades sonoras. 

RECURSOS: Caixa de papelão e seis objetos: bola, lápis, botão, cachorro de plástico e um lego. 

DESCRIÇÃO:  

 Coloque os seis objetos dentro da caixa sem que a criança os veja. 

 Agite a caixa e faça sons com os objetos que estão dentro dela. 

 Peça que ela adivinhe quais objetos estão dentro dela. 

 Finalmente, deixe que a criança olhe dentro da caixa e encontre os objetos como se 

fosse um tesouro. Pergunte a ela: O que você encontrou? Motive-a dizer o nome de cada 

objeto. 
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ATIVIDADE 4: Brincamos na floresta enquanto Seu Lobo não vem 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Aperfeiçoar a corrida e o jogo grupal. 

RECURSOS: Um espaço aberto 

DESCRIÇÃO: Este é um jogo grupal e ao ar livre  

 Convide as crianças para brincar de lobo. Deverão segurar nas mãos dos outros e formar 

uma roda. 

 Você fará primeiro o papel de lobo para demonstrar o jogo. 

 Em seguida cante: 

Vamos brincar no bosque 

Enquanto Seu Lobo não vem 

Se o lobo aparecer, 

Inteiros irá nos comer 

O que está fazendo, lobinho? 

Lobo: Estou colocando as meias! 

Vamos brincar no bosque  

Enquanto Seu Lobo não vem 

 

 
 

 

ATIVIDADE 5: Bordar ao redor de uma figura 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Coordenar os movimentos mão-braço e mão-dedos. 

 

RECURSOS: A silhueta de um animal ou fruta perfurações, feita em um papelão grosso, e lã ou 

barbante. 

 

DESCRIÇÃO:  

 Passe a lã ao redor da silhueta. Mostre ação de bordar: passamos por baixo, depois por 

cima, de cima para baixo, etc.  

 Entregue a silhueta e a lã para que iniciem o trabalho. 

 Ajude a coordenar os movimentos de bordar. 
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SEMANA 2 
 

ATIVIDADE 6: Aprendendo palavras carinhosas 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Que a criança aprecie mais a si mesma e aqueles que a rodeiam, 

aprendendo diferentes palavras que expressam amor, afeto, como por exemplo: 

Te amo muito! – Você é o meu tesouro! – Você é muito especial! 

 

RECURSOS: Fotografias familiares, recortes de revistas, ilustrações de tesouras. 

 

DESCRIÇÃO: 

 Elabore cartões com fotografias ou recortes de revistas que expressam carinho.  

 Mostre os cartões elaborados para a criança e peça a ela que observe e conte o que vê. 

 Converse com ela sobre quão importante é para todas as pessoas receber carinho e 

afeto dos seus pais, irmãos, avós e amigos. Explique a ela que existem muitas palavras 

para expressar amor e afeto. 

 Você pode perguntar a ela quais são as palavras carinhosas que os pais dizem e quais 

são palavras que elas mais gostam de escutar. 

 

                   
 

 

 

 

ATIVIDADE 7: Recordo os objetos 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Ampliar o vocabulário e desenvolver a memória. 

  

RECURSOS: Objetos de diferentes utilidades: pincel, ursinho de pelúcia, carrinho peneira, prato, 

barbante, etc. 
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DESCRIÇÃO: 

 Coloque sobre uma mesa vários objetos e peça à criança que entregue a você a peneira 

e o garfo.  

 Uma variação dessa atividade é deixar que a criança observe por alguns segundos os 

objetos, cobrindo-os depois com um tecido, para que a criança nos diga de quais objetos 

ela se lembra. 

 Outra variação é excluir do jogo um objeto, pedindo à criança que identifique o objeto 

faltante. 

  

         
 

 

 

ATIVIDADE 8: O trenzinho 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver a coordenação da caminhada em diferentes direções. 

 

RECURSOS: Um pedaço aberto 

  

DESCRIÇÃO:  

 Proponha fazer um trem para viajar para lugares distantes. 

 Peça às crianças que se coloquem umas atrás das outras. Cada criança deve colocar 

suas mãos nas costas do colega que tem a sua frente. 

 Quando o trem estiver pronto, cante: 

 

 
O trem, piuÍ-piuí! O trem, piuí-piuí!             
Gosto de viajar no trem, piuí! 

 
 

 

 

 Pode variar o ritmo da canção, de acordo com a velocidade na qual se movimentam. 

Guie o trem de forma que circule formando ondas, zigue-zagues, diagonais e círculos. 

 

 

ATIVIDADE 9: Recolho sementes de frutas e as organizo em potes 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Aperfeiçoar a pinça e as noções de classificação. 

 

RECURSOS: Sementes de diversas frutas e quatro potes de boca larga. 

  

DESCRIÇÃO: 
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 Coloque as sementes sobre a mesa, formando trilhazinhas que vão em diferentes 

direções. 

 Cantamos a canção: 

 

 
Pela trilhazinha                                                            
A formiguinha vai,                                                      
Procurando uma pedrinha 
Para sua mamãezinha 
 

 

 

 Repetimos a instrução: 

- A formiguinha deixou essas sementinhas no caminho, pode ajudá-la a guardar cada 

uma no pote correspondente? 

- Exemplifique a atividade colocando um tipo de semente no pote que corresponde a ela. 

- Cante a canção para acompanhar a ação da pinça. 

 

 

SEMANA 3 
 

ATIVIDADE 10: Expresso meu amor cantando 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Aparelho de som e CD com canções infantis  

 

DESCRIÇÃO:  

 Convide-a cantar essa canção. 

 Olhe-a nos olhos e acompanhe a letra com mímica e com um abraço no final. 

  

 
Amo você                                                            
E você a mim, somos uma família feliz, 
Com um forte abraço 
E um beijo te direi                                                         
Você é muito especial   
Para mim. 

 
 

 

 

ATIVIDADE 11: Classifico os objetos pelo seu uso 

 

OBJETO ESPECIFICO: Enriquecer o vocabulário e relacionar os objetos com seu uso. 

 

RECURSOS: Diferentes objetos familiares, como uma caneca, um prato, uma jarra, uma boneca 

e um fantoche; fio de lã e tesouras. 

 

DESCRIÇÃO: 
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 Peça à criança que pegue os objetos um a um, dizendo seu nome e para que serve, e 

organizando-os de acordo com seu uso. 

 

 

COISAS DA 

COZINHA 

                                                         
         

 

 

 

ATIVIDADE 12: O que estou usando? 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Ampliar o vocabulário da criança. 

 

RECURSOS: Roupas 

 

DESCRIÇÃO: 

 Aproveite a oportunidade do momento de vestir a criança para pedir a ela que diga o 

nome de cada uma das peças de roupa.   

 Você pode perguntar também a cor de cada uma delas. 

 Peça a ela que descreva a textura do tecido. Pergunte quem comprou, quantos botões 

têm e, se for o caso, que desenhos têm. 

 

 

ATIVIDADE 13: Nomeio os brinquedos do trem 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Ampliar o vocabulário e desenvolver o tempo de atenção em uma 

mesma atividade. 

  

RECURSOS: Brinquedos variados, como bichinhos de pelúcia, brinquedos pequenos de 

arrastar, carrinhos, cubos de madeira, bola, pião, etc. 

 

DESCRIÇÃO:  

 Construa com a criança um trenzinho de brinquedos e brinque de dizer o nome de cada 

um deles. 

 Vá dizendo os nomes dos brinquedos em um sentido e depois no outro. 

 Mude a ordem dos brinquedos e peça a ela que diga mais rápido os nomes dos 

brinquedos, indo e voltando. 

 Uma variação desse jogo é fazê-lo com os utensílios de cozinha. Isso divertirá muito as 

crianças. 
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ATIVIDADE 14: Minhas digitais 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Controlar os movimentos de tensão e relaxamento dos dedos e 

mãos. 

 

RECURSOS:  

2 colheres de sal; 

Tinta em pó (ou suco em pó); 

1 xícara de farinha de trigo; 

Água 

Misture e o sal e a farinha. Adicione tinta em pó e sobre ela, gradativamente, a água até que a 

pasta esteja macia e pesada. Essa massa pode ser guardada em um recipiente totalmente 

fechado. 

 

DESCRIÇÃO: 

 Entregue a cada criança uma bola grande de massa, para que ela a manuseie e 

trabalhe. 

 Coloque a massa com as digitais (faça formas) sobre papel manteiga em uma bandeja. 

Asse em uma temperatura baixa para que sequem. 

 Retire-as do forno e pinte-as. 

 

 

 

SEMANA 4 
 

ATIVIDADE 15: Jogo do Ursinho que vai passear 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Oferecer para a criança a oportunidade de expressar afeto com 

seu corpo. 

 

RECURSOS: História selecionada, natureza, gráficos e fotografias. 

   

DESCRIÇÃO:  

 Situe-se num tapete em frente à criança. Diga a ela que vai contar uma história de um 

ursinho que saiu para passear no bosque. 

 Diga a ela: Escute com atenção a história e repita os movimentos que faço com as 

mãos e os pés. 

 Após contar a história conversamos sobre os braços, se gostamos deles e sobre como 

nos sentimos quando damos e recebemos um. 

  

 
O Ursinho queria passear pelo bosque. 
Abriu a porta da sua casa,                                  (fazer a mímica de abrir a porta) 
Abriu a porta do jardim,                                                                 (fazer à mímica) 
E disse: 
-Até logo, papai Urso. 
-Até logo, mamãe Ursa. 
E caminhou, caminhou, caminhou, caminhou...   (bater as mãos sobre as                            
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pernas no ritmo da caminhada)   
De repente, viu uma árvore muito alta!          (fazer o gesto de olhar para cima) 
E... 
Subiu, subiu, subiu, subiu...                (fazer os gestos de trepar com as mãos) 
Lá em cima se via tudo muito pequeno.       (fazer o gesto de olhar para baixo) 
Encontrou mel, mel, mel, mel... 
Hummmmmm! Que mel delicioso!                                   (gesto de comer o mel) 
Porém, de repente: bzzzzzzzzzzzz!                              (fazer o som das abelhas)  
-Aaaaaaaai! 
Alguma coisa o picou, picou, picou!                    (tocar o nariz em sinal de dor) 
Colocou lama, lama, lama...(fazer a mímica de colocar lama na ponta do nariz) 
-Ufa, que alívio! Melhor voltar para casa! 
Desceu, desceu, desceu e desceu...              (fazer os movimentos da descida) 
Correu, correu, correu e correu...(tocar as palmas nas pernas no ritmo da 
corrida) 
Abriu a porta do jardim,  
Abriu a porta da casa e... 
Abraçou a mamãe Ursa e abraçou o papai Urso!             (abraçamos a criança) 
 

 

 

ATIVIDADE 16: Monto quebra-cabeça do corpo humano 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver o vocabulário, o conhecimento das partes do corpo e 

a pinça. 

 

RECURSOS: Quebra-cabeça com seis a oito peças do corpo humano. 

 

DESCRIÇÃO: 

 Observe junto com a criança o quebra-cabeça e deixe que ela diga os nomes das partes 

do corpo que conhece. Em seguida, peça-lhe que monte o quebra-cabeças. Reforce 

cada um dos nomes das partes do corpo e converse sobre a sua função. 

 

ATIVIDADE 17: Sou uma estátua 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver a coordenação da corrida livre, a parada brusca e o 

equilíbrio. 

 

RECURSOS: Um espaço aberto e outras crianças. 

 

DESCRIÇÃO: Esse é um jogo individual ou grupal e ao ar livre. 

 Essa atividade requererá uma corda. 

 Proponha à criança o jogo da estátua. Represente como são as estátuas e as convide a 

ficar imóveis em posições engraçadas, como a de um cachorro, pássaro, palhaço ou 

árvore. 

 Em seguida, explique as regras do jogo. Coloque a corda no final do pátio, como meta, 

e diga a instrução: Todos devem correr até a corda; porém, quando ouvirem a palavra 

ESTÁTUA, devem ficar paradas. 

 A primeira que chegar à corda depois de ser algumas vezes a palavras ESTÁTUAS, é 

que vai liderar o grupo na vez seguinte. 
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ATIVIDADE 18: Pinto com os dedos 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Permitir à criança experimentar com seus dedos livremente e, ao 

mesmo tempo, sentir a textura da pintura sobre a superfície. 

 

RECURSOS: Uma bandeja plástica, cola, pintura a dedo e papel de jornal. 

 

DESCRIÇÃO:  

 Coloque duas colheres de cola e duas da tinta da cor escolhida pela criança. 

 Motive-a usar os dedos e mãos para espalhar a tinta sobre a bandeja. É possível que a 

criança sinta alguma rejeição a sujar as mãos, nesse caso, dê o exemplo primeiro da 

atividade e em seguida convide-a a fazê-lo. 

 Quando tiver realizado uma digital ou desenho sobre a superfície, de faça uma 

impressão do desenho colocando uma folha de jornal sobre a bandeja. 

 Você pode variar essa atividade fazendo traços em papéis grandes sobre o chão com 

creme de barbear, pudim de chocolate ou gelatina. 

  

 

SEMANA 5 
 

ATIVIDADE 19: A caixa mágica 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver na criança o afeto e carinho para consigo mesma. 

 

RECURSOS: Uma caixa com tampa e um espelho  

 

DESCRIÇÃO: 

 Decore vistosamente a caixa por fora e cole o espelho no seu interior.  

 Diga a ela: Esta é uma caixa mágica; se você a abrir, verá dentro a pessoa mais 

especial do mundo. Você sabe quem é essa pessoa? 

 Permita à criança pensar e decidir livremente sua resposta. Mantenhamos a expectativa 

e o ambiente de surpresa. 

 Assim que ela olhar dentro da caixa, perguntamos a ela: Quem você viu? Está surpreso 

por ser a pessoa mais especial do mundo? 

 Olhe novamente dentro da caixa e diga-me o que é que mais gosta em você? 
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ATIVIDADE 20: Jogo com rimas e trava-línguas 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Melhorar a pronúncia e a capacidade de escutar e diferenciar 

sons. 

 

RECURSOS: Livros com trava-línguas e rimas, lápis de cores, cola e tesouras. 

 

DESCRIÇÃO: 

 Selecione rimas e trava-línguas de diversos livros de tradição oral e elabore um cartaz 

colando ilustrações dos personagens. Escreva o texto abaixo das ilustrações. 

 Repita em voz alta um trava-línguas. Faça-o várias vezes até que a criança familiarize-

se com as palavras. Pronuncie lentamente, os sons e depois, pouco a pouco vá 

aumentando a velocidade enfatizando os sons que se repetem. 

 Após haver repetido várias vezes o trava-línguas, deixe a criança tentar. Você diz o 

primeiro verso e a ajuda a repeti-lo. Continue assim até que ela possa dizê-lo sem 

auxílio. 

 É importante que toda a atividade seja divertida, e não se deve forçar a criança a repetir 

os versos; caso ela se negue, brinque você com as palavras e mostre as ilustrações. 

 

Abaixo sugerimos alguns trava-línguas com músicas. Acompanhe as rimas com palmas e 

tapas nas pernas conforme o ritmo.  

 
 
O pinto pia, a pipa pinga, 
Quanto mais o pinto pia, 
Mais a pipa pinga. 
 

                       O sapo dentro do saco 
                                                        O saco com o sapo dentro 

                                                 O sapo batendo papo         
   E o papo do sapo soltando vento. 

O doce perguntou ao doce 
Qual era doce mais doce 
O doce respondeu ao doce 
Que o doce mais doce 
Era o doce de batata doce.        
                                                    Priiiim, primmmmm! 
                                                    - O tatu tá aí? 

                                                              - Não, o tatu não tá;                                                                      
                         Mas a mulher do tatu tando  
             É o mesmo que o tatu tá. 
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ATIVIDADE 21: Nomeio os brinquedos do trem 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Ampliar o vocabulário e desenvolver o tempo de atenção em uma 

mesma atividade. 

  

RECURSOS: Brinquedos variados, como bichinhos de pelúcia, brinquedos pequenos de 

arrastar, carrinhos, cubos de madeira, bola, pião, etc. 

 

DESCRIÇÃO:  

 Construa com a criança um trenzinho de brinquedos e brinque de dizer o nome de cada 

um deles. 

 Vá dizendo os nomes dos brinquedos em um sentido e depois no outro. 

 Mude a ordem dos brinquedos e peça a ela que diga mais rápido os nomes dos 

brinquedos, indo e voltando. 

 Uma variação desse jogo é fazê-lo com os utensílios de cozinha. Isso divertirá muito as 

crianças. 

 

      
 

 

 

ATIVIDADE 22: Fichas no pote 

   

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver o tempo de concentração, favorecendo a ordem e a 

coordenação motora fina. 

  

RECURSOS: Pote de boca larga e sem tampa e vinte fichas coloridas grandes. 

 

DESCRIÇÃO: 

 Coloque as fichas na mesma. Peça à criança que a ajude a aguardar as fichas dentro 

do pote. É importante pedir a elas que as coloquem uma a uma. 

 Uma variante dessa atividade é pedir a ela que recolha os brinquedos de seu quarto. 

Pode acompanhar sua ação com uma canção como: Guardar, guardar, guardar as 

coisas em seu lugar... 

 

 

ATIVIDADE 23: A busca do tesouro 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver a habilidade para procurar objetos pequenos num 

espaço amplo. 

 

RECURSOS: Um objeto pequeno, como uma bola, um carrinho ou um boneco. O objeto deve 

ser familiar para a criança. 
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DESCRIÇÃO: 

 Repita a seguinte instrução: Vamos brincar de caça ao tesouro escondido. Escondi no 

jardim seu patinho de borracha, você quer me ajudar a encontrá-lo? 

 Você pode dar à criança algumas pistas para que inicie sua busca, dizendo quente 

quando ela estiver perto e frio quando estiver longe. 

 Acompanhe a criança na busca; para ajudá-la, você poderá fazer certas perguntas, 

como: Acha que pode estar embaixo daquela planta? 

 Observe a criança; se estiver muito preocupada por não encontrá-lo, você poderá guiá-

la até o local. 

 

 

SEMANA 6  
 

ATIVIDADE 24: Meu nome 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Que a criança estabeleça uma relação afetiva com seu nome. 

  

RECURSOS: Cartolina de 30X15 centímetros e lápis de cores. 

 

DESCRIÇÃO: 

 Escreva na cartolina o nome da criança utilizando letra de forma. 

 Converse sobre seu nome: seu significado, como soa e com que palavras rimas. 

 Pergunte a ela e explique porque seus pais escolheram esse nome. Pergunte as 

maneiras carinhosas como a chamam em casa. 

 Leia o cartão pronunciando cuidadosamente e com um tom afetuoso cada som, 

acompanhando os mesmos com notas de metalofone. 

 Pronuncie seu nome colocando muita atenção em cada um dos sons. Gosta de como 

soa? 

 Finalmente, sugira que pinte seu cartão e o cole num lugar visível. 

 

 

ATIVIDADE 25: Jogo em frente ao espelho 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Favorecer a articulação do movimento da boca para assim 

melhorar a pronúncia.  

 

RECURSOS: Espelho e lista de palavras com difícil pronúncia (conforme a habilidade da 

criança) 

 

DESCRIÇÃO: 

 O espelho deve ser colocado na altura da criança. 

 Coloque-se na frente do espelho, ambos na mesma altura. 

 Repita a seguinte instrução: Vou dizer palavras engraçadas e você vai observar como 

mexo a boca. Em seguida vai tentar repetir as palavras. 
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Exemplos de palavras: 

CONSTANTINOPLA 

MARACATU 

COLIBRI 

CARAMELO 

PERNILONGO 

LOCOMOTIVA 

 

 Pronuncie cuidadosamente cada palavra e mexa a boca exagerando os movimentos, 

para favorecer a articulação dos sons. 

 Para variar o jogo, acompanhe as palavras com ritmos diferentes ou com uma melodia 

simples. 

 Outra variação é dizer todas as palavras conforme as instruções acima e, em seguida, 

mudar sua ordem, porém, desta vez, dizendo-as sem emitir os sons, somente com os 

movimentos da boca. 

 

 

ATIVIDADE 26: Monto um quebra-cabeça 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Favorecer a discriminação visual e a relação entre as partes para 

formar um todo. 

 

RECURSOS: Quebra-cabeça com seis a oito peças, com figuras simples, grandes e 

coloridas. 

 

DESCRIÇÃO: 

 Monte o quebra-cabeça e mostre à criança a figura do conjunto. Peça a ela que observe 

atentamente os detalhes do desenho. 

 Proponha a ela montá-lo. 

 Ajude-a se for necessário. 

 

 

 

ATIVIDADE 27: Jogo do bambolê  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver o balanço do corpo em movimento. 

 

RECURSOS: Aros ou bambolês 

 

DESCRIÇÃO: Atividade ao ar livre 

 Essa atividade irá requerer um bambolê por criança. 

 Peça que cada criança coloque o bambolê no chão, de forma que possa mover-se ao 

redor dele. 

 Peça a elas que parem atrás do bambolê, na sua frente. 

 Instrução: 

- Você pode pular dentro do bambolê com os dois pés? 

- Você pode saltar para fora, brincando para frente? 
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- Você pode pular com um só pé, para dentro e para fora? 

 

ATIVIDADE 28: Recolho sementes de frutas e as organizo em potes 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Aperfeiçoar a pinça e as noções de classificação. 

 

RECURSOS: Sementes de diversas frutas e quatro potes de boca larga. 

  

DESCRIÇÃO: 

 Coloque as sementes sobre a mesa, formando trilhazinhas que vão em diferentes 

direções. 

 Cantamos a canção: 

 

Pela trilhazinha 

A formiguinha vai,  

Procurando uma pedrinha 

Para sua mamãezinha 

 

 Repetimos a instrução: 

- A formiguinha deixou essas sementinhas no caminho, pode ajudá-la a guardar cada 

uma no pote correspondente? 

- Exemplifique a atividade colocando um tipo de semente no pote que corresponde a 

ela. 

- Cante a canção para acompanhar a ação da pinça. 

 

SEMANA 7 

 

ATIVIDADE 29: Olho fotos de quando era bebê 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver na criança a valorização e amor por si mesma, 

através do conhecimento e aceitação de si mesma e dos demais. 

 

RECURSOS: Fotografias da criança quando era bebê 

 

DESCRIÇÃO:  

 Sente-se com a criança para olhar fotos de quando ela era um bebê. 

 Pergunte a ela: Você sabe quem é esse bebê tão lindo? O que você estava fazendo 

nessa foto? Você acha que estava feliz? Por quê? 

 Aproveite esse momento para contar como seus pais cuidavam dela com afeto e 

carinho. É positivo recordar coisas das quais gostava e como desfrutava de certos 

jogos. Também pode recordar aquilo que a incomodava. 

 

 

 

 

 

 

As expressões de afeto e apreço com a criança ao 

olhar as fotos favorecem a construção de uma 

identidade pessoal positiva. 
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ATIVIDADE 30: Loteria da palavras 

  

OBJETIVO ESPECÍFICO: Favorecer a pronúncia e enriquecer o vocabulário. 

RECURSOS: Para essa atividade serão necessários vinte e quatro cartões de 6x6 cm, com 

as seguintes ilustrações: 

Leão-melão 

Sol-caracol 

Pipoca-minhoca 

Borboleta-pirueta 

Caminhão-violão 

Gato-pato 

Elefante-gigante 

Amarelo-chinelo 

Caminhonete-chiclete 

 

DESCRIÇÃO: 

 Instrução: Vamos procurar qual é a palavra que tem o som parecido com... leão? 

 Selecione o cartão do leão e deixe que procurem entre as figuras uma palavra com 

som parecido com leão. 

 Espere até que a criança encontre aquela com som parecido e pergunte: Em que são 

parecidas? 

 Construa outras perguntas a partir das respostas das crianças. 

 Coloque cada figura da palavra ao lado da que rima. 

 Uma variação desse jogo: quando tiver encontrado todas as palavras, pronuncie todas 

elas com seu par. 

 Acompanhe o jogo com a seguinte canção: 

 
E quando se trata 
De rimar palavras 

De dizer palavras que soem muito bem, 
Então eu 

A você eu digo caminhão 
Você responde violão 

E isso rima bem. 
Quando se trata 

De rimar palavras... 
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ATIVIDADE 31: Fichas no pote 

   

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver o tempo de concentração, favorecendo a ordem e a 

coordenação motora fina. 

  

RECURSOS: Pote de boca larga e sem tampa e vinte fichas coloridas grandes. 

 

DESCRIÇÃO: 

 Coloque as fichas na mesma cor. Peça à criança que a ajude a aguardar as fichas 

dentro do pote. É importante pedir a elas que as coloquem uma a uma. 

 Uma variante dessa atividade é pedir a ela que recolha os brinquedos da sala. Pode 

acompanhar sua ação com uma canção como:  

 

Guardar, guardar, guardar as coisas em seu lugar... 

 

ATIVIDADE 32: Desenvolver o equilíbrio 

OJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver o equilíbrio e a coragem para enfrentar desafios. 

RECURSOS: Uma prancha para caminhar com 2 metros de comprimento por 20 centímetros 

de largura, a qual deve ser colocada a 10 centímetros do solo, suspensa sobre dois pequenos 

suportes colocados nas extremidades dela. 

DESCRIÇÃO: Atividade ao ar livre, sobre um gramado. 

 Instrução: 

- Mostre-me como você consegue andar sobre a prancha. 

- Você pode andar com um pé na frente do outro? 

- Tente andar para trás. 

- Você pode andar de lado? 

- Tente andar até a metade da prancha, dar meia-volta e retornar ao ponto de partida. 

- Você pode pensar em outras maneiras de atravessar a prancha? 

 

ATIVIDADE 33: Faço construções com blocos de montar 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Melhorar a coordenação mão-dedos, assim como a compreensão 

do equilíbrio dos objetivos no espaço. 

RECURSOS: Peças para montar ou legos. 

DESCRIÇÃO: 

 Motivamos a criança a erguer uma torre com quatro andares. 

 Modelamos a construção de uma torre muito alta: Veja como coloco as peças para 

construir uma torre. 

 Pode ser que a criança goste de destruir suas construções. Não leve isso como uma 

afronta. Faz parte do prazer de fazer e desfazer as coisas. 



22 
 

 Convide-a para que construa com você a torre, colocando um bloco você, um bloco 

ela. 

 Pode convidá-la a contar quantos andares tem a torre. 

  

SEMANA 8 

ATIVIDADE 34: Adivinho que palavra é essa 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver a discriminação auditiva dos sons da linguagem para 

assim melhorar a pronúncia das palavras. 

RECURSOS: Aparelho de som, CD com a gravação de determinadas palavras ou gravação 

em celular. 

DESCRIÇÃO: 

 Instrução: Escute com muita atenção esses sons e descubra qual é a palavra que 

estou dizendo... (o adulto deve separar e alongar os sons e a criança deve uni-los 

para descobrir as palavras). 

/bbbb/ /oooo/ /nnnn/ /eeee/ /cccc/ /aaaa/ (boneca) 

/pppp/ /aaaa/ /tttt/ /oooo/ (pato) 

/cccc/ /aaaa/ /mmmm/ /eeee/ /llll/ /oooo/ (camelo) 

 

 Depois de cada palavra perguntamos: O que eu disse? Você pode repetir a 

palavra? 

 

ATIVIDADE 35: Faço meu colar com canudos grossos 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Essa atividade cumpre um duplo objetivo. O desenvolvimento da 

concentração numa atividade e também o desenvolvimento da pinça (motricidade fina). 

RECURSOS: Um pedaço de lã de 30 centímetros, um pacote de macarrão no formato de 

canudos e corante vegetal: azul, amarelo e vermelho. Tinja antecipadamente os macarrões, 

empregando cores. Seque-os ao sol durante dois dias numa bandeja com papel absorvente. 

DESCRIÇÃO: 

 Coloque os macarrões coloridos em um recipiente. Dê à criança o pedaço de lã com 

macarrão amarrado na ponta dele e peça à criança que faça um colar. 

 É importante motivá-la para que se concentre na atividade e trate de terminar de 

passar todos os macarrões pelo fio de lã. 

 

 

ATIVIDADE 36: Jogo do bambolê 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver o balanço do corpo em movimento. 
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RECURSOS: Aros ou bambolês 

 

DESCRIÇÃO: Atividade ao ar livre 

 

 Essa atividade irá requerer um bambolê por criança. 

 Peça que cada criança coloque o bambolê no chão, de forma que possa mover-se ao 

redor dele. 

 Peça a elas que parem atrás do bambolê, na sua frente. 

 Instrução: 

  - Você pode pular dentro do bambolê com os dois pés? 

  - Você pode saltar para fora, brincando para frente? 

  - Você pode pular com um só pé, para dentro e para fora? 

 

 

 

ATIVIDADE 37: O espelho 

  

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver o equilíbrio do corpo em uma posição estática. 

 

RECURSOS: Um espaço aberto  

DESCRIÇÃO: 

 Brinque que a criança é o espelho. Imite seus movimentos e em seguida peça que ela 

imite você. Você pode experimentar com: 

 - Um soldado em posição de sentido  (braços e mãos coladas ao corpo, pernas e pés 

juntos). 

- Uma árvore com grandes ramos estendidos  (braços abertos esticados, pernas 

abertas). 

- Um flamingo rosado (parado em um só pé). 

- Uma bailarina de balé (braços e mãos estendidos para cima, na ponta dos pés). 

 

 

ATIVIDADE 38: Modelo com massa 

 

OBJETIVO ESPECIFÍCO: Desenvolver o tônus muscular dos dedos e tornar independentes 

seus movimentos, afrouxando músculos. 

 

RECURSOS: A preparação dessa massa, por ser cozida, deve ser feita antecipadamente por 

um adulto (pelo menos uma hora antes). 

 

DESCRIÇÃO: 

 

 

 
Receita da massa caseira 

 
Ingredientes: 1 xícara de farinha;                    

1 xícara de água                                                      
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1/2 xícara de sal 
1 colher de óleo vegetal 
1 colherinha de corante vegetal 
Formas e rolos para modelar. 
 
Modo de preparo: 
Misture a farinha, o sal em um recipiente. Misture os líquidos e, gradualmente, 
adicione-os aos ingredientes secos. Quando a mistura estiver macia, e em fogo 
médio, mexendo constantemente até que se formem grumos. Tire do fogo e amasse 
até ficar macia. Pode guardar a massa por duas semanas em um recipiente com 
tampa em ambiente seco. 
 
 

 

 Proponha as crianças que façam biscoitos com o rolo, formas. 

 Mostre a elas como trabalhar com a massa usando um rolo pequeno. 

 Deixe que a criança sinta a maciez da massa. 

 Peça às crianças que façam bolas grandes e pequenas com a massa. 

 Converse sobre os objetos que modelaram. 

 

 

 

SEMANA 9 

 

ATIVIDADE 39: Realizo atividades nas quais devo esperar a minha vez ou compartilhar um 

brinquedo. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Interiorizar a norma social de que existem turnos a serem 

respeitados e brinquedos que devem ser compartilhados. 

RECURSOS: Brinquedos 

DESCRIÇÃO:  

 Entregue um brinquedo à criança e descreva algumas de suas qualidades.  

 Pegue outro brinquedo e mostre-o para ela. Se ela o pedir, demore uns segundos para 

entregá-lo e, antes de fazê-lo, proponha um acordo: trocá-los momentaneamente. 

 

ATIVIDADE 40: Loteria dos momentos do dia 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver a destreza para expressar oralmente suas 

necessidades. 

RECURSOS: Vinte e quatro cartões com figuras das diferentes ações que realizamos de 

manhã, à tarde e à noite. Cada cartão deve medir 8 X 8 centímetros; três tabuleiros de 24 X 

24 centímetros divididos em nove quadrado. 
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DESCRIÇÃO: 

 No centro de cada tabuleiro cole uma figura de um momento do dia: manhã, tarde ou 

noite. 

 Coloque os três tabuleiros no centro da mesa e distribua o mesmo número de cartões 

para cada jogador. 

 Cada jogador escolhe um dos cartões e diz: Na parte da manhã preciso de água e 

sabão para lavar o rosto. 

 Depois de expressar sua necessidade para realizar a ação do cartão. Ela a coloca no 

tabuleiro correspondente. 

 O jogo continua até terminarem todos os cartões. 

 

ATIVIDADE 41: Classifico os objetos pela sua cor 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver a habilidade de reconhecer qualidades nos objetos e 

classificá-los. 

RECURSOS: Botões de diferentes formas, tamanhos e cores (amarelos, vermelhos e azuis); 

miçangas de diferentes cores (amarelas, vermelhas e azuis); e três latas, cada uma encapada  

de uma cor: amarelo, vermelho, azul.  

DESCRIÇÃO: 

 Repita a seguinte instrução: Preciso da sua ajuda para arrumar os objetos pela sua 

cor. Em cada caixa devemos colocar os botões, fichas e miçangas da mesma cor. 

 Exemplifique a atividade para que a criança compreenda o que você está propondo. 

Coloque um botão azul na lata azul, um vermelho na lata vermelha e um amarelo na 

lata amarela. 

 Em seguida, deixe que a criança tente sozinha. 

VARIAÇÃO: 

 Outra variação desse jogo pode ser feita com cubos de madeira de diferentes cores ou 

com bolinhas plásticas. 

 

ATIVIDADE 42: Jogo dos obstáculos 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver o controle de distintas formas de deslocamento de 

distintas formas de deslocamento e relacionar-se com objetos no espaço. 

RECURSOS: Mesas e oito bancos sem encosto colocados em filas paralelas distantes 40 

centímetros entre si. As mesas e os bancos deverão ser suficientemente altos e largos para 

que as crianças passem por debaixo deles. 
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DESCRIÇÃO: Essa atividade deve ser feita em um espaço amplo, preferivelmente em grupo. 

 Proponha às crianças caminhar em zigue-zague entre as mesas e os bancos. 

 Acompanhe a caminhada com palmas, e após isso peça a elas que façam o exercício 

correndo. 

 Agora peça que se arrastem debaixo das mesas e bancos. 

 

SEMANA 10 

ATIVIDADE 43: Digo Por Favor e Obrigado! 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Interiorizar certas regras de cortesia 

RECURSOS: Brinquedos. 

DESCRIÇÃO:  

 As crianças se sentam em círculo em grupos de quatro ou cinco. Diga: Este 

brinquedo é para a Ana, por favor, passem para ela (pelo círculo) até que chegue 

a ela. 

 Para recebê-lo, cada criança deverá dizer. Dê-me o brinquedo da Ana, e uma vez 

recebido deverá dizer Obrigado! 

 Se houver algum erro o jogo deverá começar novamente. 

 Quando o brinquedo chegar o seu destino todas as crianças poderão aplaudir. 

 

ATIVIDADE 44: Do que João precisa? 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Favorecer o estabelecimento de relações entre uma ação e outra 

e, ao mesmo tempo, desenvolver a competência linguística da criança. 

RECURSOS: Contos infantis e figuras de revistas. 

DESCRIÇÃO: 

 Procure imagens de situações de conflitos para as crianças, por exemplo, sua bexiga 

estourou, seu sorvete caiu no chão, sua perna machucou-se, seu copo de refrigerante 

virou, tiraram dela o balanço, etc. 

 Observe as imagens selecionadas e pergunte à criança: Do que você acha que João 

precisa? Como você poderia ajudar a resolver o seu problema? Acha que ele 

deveria pedir ajuda? Como você pediria ajuda se estivesse numa situação 

parecida? 

 

ATIVIDADE 45: Observo e recordo 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver a memória visual da criança. 
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RECURSOS: Caixa com tampa, uma colher, um giz de cera, um boneco pequeno, um 

carrinho, uma folha de uma planta e uma bola. 

DESCRIÇÃO: 

 Repita a seguinte instrução: Essa é uma caixa de surpresas, você pode olhar 

rapidamente o que está dentro da caixa e me dizer o que lembrar. 

 Mostre a caixa tampada e agite-a para que ela escute com soam os objetos. 

 Abra a caixa e mostre rapidamente os objetos que contêm. 

 Peça a ela que diga o que há dentro da caixa. Pode ser que ela se lembre de três ou 

quatro objetos do total. 

 

ATIVIDADE 46: Desenho livremente a partir de uma experiência 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver o controle da mão no uso do giz de cera e, ao mesmo 

tempo estimular a expressão gráfica e a representação de experiências. 

RECURSOS: Papéis e gizes de ceras grossos.  

DESCRIÇÃO: Essa atividade pode ser realizada em seguida da atividade Jogo de 

Obstáculos. 

 Dê as seguintes instruções: 

Vocês gostaram do jogo de obstáculos?  

Gostariam de fazer um desenho sobre o que acabaram de fazer?  

Como vocês acham que poderiam desenhar o jogo de passar por debaixo dos 

bancos? 

 Damos a elas os papéis e gizes de cera coloridos para que ilustrem sua experiência. 

As crianças deverão desenhar e rabiscar livremente. 

 Quando tiverem terminado seus trabalhos pedimos a elas que nos mostrem e digam 

algo sobre eles. 

 

SEMANA 11 

 

ATIVIDADE 47: Realizo distintas atividades de jogo 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Promoção da integração grupal 

RECURSOS: Brinquedos, o corpo humano, cubos e papéis. 

DESCRIÇÃO: 

 Uma criança imita um carro, andando e apontando a direção que vai seguir, enquanto 

a que está atrás à segura pela cintura, como num trem. 

 As crianças seguram as mãos fazendo um círculo. A educadora dá instruções para 

que o círculo se abra e feche. 
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 Em grupos de duas ou três as crianças montam uma casa de cubos e depois as 

desenham no papel. 

 

ATIVIDADE 48: Faço perguntas ao fantoche 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Motivar o diálogo e a interação verbal. 

RECURSOS: Um fantoche, algum personagem engraçado. 

DESCRIÇÃO: 

 Repita a seguinte instrução: Esse amigo veio nos visitar, que perguntas podemos 

fazer a ele? 

 Simule uma voz diferente da sua para fazer o fantoche falar. Conduza a conversação 

de forma divertida. 

 O fantoche faz algumas perguntas para você:  

Qual o seu nome? Quantos anos você tem? Do que gostaria de brincar? 

Responda a todas elas e, em seguida, peça às crianças que façam outras perguntas 

para o fantoche. 

 O fantoche pode fazer novas perguntas e as crianças devem responder e fazer outras 

perguntas ao fantoche e, assim, sucessivamente. 

 

 

ATIVIDADE 49: Que animal faz assim? 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Identificar os sons de cada animal. 

RECURSOS: Aparelho de som e CD com sons de animais. 

DESCRIÇÃO: 

 Repite a seguinte instrução: Escute com atenção esses sons e descubra qual é o 

animal que faz assim. 

 Deixe que a criança escute com atenção os sons de cada animal para que adivinhe. 

Convide-a imitar os sons. 

 Pode-se também acompanhar o jogo com a seguinte canção sobre os animais. 
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Seu Lobato tinha um sítio ia, ia, ô 
E no seu sítio tinha um patinho ia, ia, ô 
Era quá-quá-quá prá cá,  
Era quá-quá-quá prá lá                                                 
Era quá-quá-quá prá todo lado ia, ia, ô 

 
 
Seu Lobato tinha um sítio ia, ia, ô 
E no seu sítio tinha um gatinho ia, ia, ô 
Era miau-miau-miau prá cá,  
Era miau-miau-miau prá lá, 
Era miau-miau-miau prá todo lado ia, ia, ô 
                                                                               
 
 

 

ATIVIDADE 50: Giro o bambolê no salão 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Coordenar a locomoção de todo o corpo com o movimento do 

braço e da mão que empurra o aro. 

RECURSOS: Bambolê (um para cada criança), um aparelho de som e CD com músicas 

alegres. 

DESCRIÇÃO: 

 Dê a cada criança um bambolê. 

 Mostre como caminhar pela sala rodando o bambolê ao mesmo tempo. 

 Coloque a música e peça às crianças que girem o aro sem bater uns contra os outros. 

 Diga a elas que, quando a música parar, todos deverão sentar dentro do seu bambolê. 

 

ATIVIDADE 51: Pinto com os dedos 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Permitir à criança experimentar com seus dedos livremente e, ao 

mesmo tempo, sentir a textura da pintura sobre a superfície. 

RECURSOS: Uma bandeja plástica, cola caseira, pintura a dedo e papel de jornal. 

DESCRIÇÃO: 

 Coloque duas colheres de cola caseira e duas da tinta da cor escolhida pela criança. 

 Motive-a usar os dedos e mãos para espalhar a tinta sobre a bandeja. É possível que 

a criança sinta alguma rejeição a sujar as mãos, nesse caso, dê o exemplo primeiro da 

atividade e em seguida convide-a a fazê-lo. 

 Quando tiver realizado uma digital ou desenho sobre a superfície, faça uma impressão 

do desenho colocando uma folha de jornal sobre a bandeja. 
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SEMANA 12 

ATIVIDADE 52: Realizo atividades nas quais devo esperar a minha vez ou compartilhar um 

brinquedo 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Interiorizar a norma social de que existem turnos a serem 

respeitados e brinquedos que devem ser compartilhados. 

RECURSOS: Brinquedos 

DESCRIÇÃO: 

 Entregue um brinquedo à criança e descreva algumas de suas qualidades. Deixe que 

ela brinque com ele. 

 Pegue outro brinquedo e mostre-o para ela. Se ela o pedir, demore uns segundos para 

entregá-lo e, antes de fazê-lo, proponha um acordo: trocá-los momentaneamente. 

 

ATIVIDADE 53: Loteria dos momentos do dia 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver a destreza para expressar oralmente suas 

necessidades. 

RECURSOS: Vinte e quatro cartões com figuras das diferentes ações que realizamos de 

manhã, à tarde e à noite. Cada cartão deve medir 8 X 8 centímetros; três tabuleiros de 24 X 

24 centímetros divididos em nove quadrado. 

DESCRIÇÃO: 

 No centro de cada tabuleiro cole uma figura de um momento do dia: manhã, tarde ou 

noite. 

 Coloque os três tabuleiros no centro da mesa e distribua o mesmo número de cartões 

para cada jogador. 

 Cada jogador escolhe um dos cartões e diz: Na parte da manhã preciso de água e 

sabão para lavar o rosto. 

 Depois de expressar sua necessidade para realizar a ação do cartão. Ela a coloca no 

tabuleiro correspondente. 

 O jogo continua até terminarem todos os cartões. 

 

 

 

ATIVIDADE 54: Classifico os objetos pela sua cor 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver a habilidade de reconhecer qualidades nos objetos e 

classificá-los. 

RECURSOS: Botões de diferentes formas, tamanhos e cores (amarelos, vermelhos e azuis); 

miçangas de diferentes cores (amarelas, vermelhas e azuis); e três latas, cada uma encapada  

de uma cor: amarelo, vermelho, azul.  
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DESCRIÇÃO: 

 Repita a seguinte instrução: Preciso da sua ajuda para arrumar os objetos pela 

sua cor. Em cada caixa devemos colocar os botões, fichas e/ou miçangas da 

mesma cor. 

 Exemplifique a atividade para que a criança compreenda o que você está propondo. 

Coloque um botão azul na lata azul, um vermelho na lata vermelha e um amarelo na 

lata amarela. 

 Em seguida, deixe que a criança tente sozinha. 

VARIAÇÃO: 

 Outra variação desse jogo pode ser feita com cubos de madeira de diferentes cores ou 

com bolinhas plásticas. 

 

ATIVIDADE 55: Faço grandes círculos nos papéis pintando com meus dedos 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver a expressão e representação gráfica da vivência com 

bambolês, o que por sua vez estimula o desenvolvimento do pensamento simbólico. 

RECURSOS: Tinta para dedos e papéis. 

DESCRIÇÃO: Essa atividade deve ser realizada após a atividade Giro o bambolê no salão. 

 Coloque no chão os papéis. A partir da experiência com os bambolês, proponha às 

crianças que expressem no papel como era o momento dos bambolês pela sala, 

pintando com os dedos, com a cor preferida. 

 Coloque música para acompanhar os movimentos dos braços e dos dedos. 

 Em seguida converse sobre o que disseram sentiram: 

- Como os bambolês rodavam? 

- O que sentiram ao fazer os bambolês rodarem? 

- Do que mais gostaram? 

 

SEMANA 13 

ATIVIDADE 56: Digo por Favor e Obrigado 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Interiorizar certas regras de cortesia 

RECURSOS: Brinquedos. 

DESCRIÇÃO:  

 As crianças se sentam em círculo em grupos de quatro ou cinco. Diga: Este 

brinquedo é para a Ana, por favor, passem para ela (pelo círculo) até que chegue 

a ela. 

 Para recebê-lo, cada criança deverá dizer. Dê-me o brinquedo da Ana, e uma vez 

recebido deverá dizer Obrigado! 
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 Se houver algum erro o jogo deverá começar novamente. 

 Quando o brinquedo chegar o seu destino todas as crianças poderão aplaudir. 

 

ATIVIDADE 57: Do que João precisa? 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Favorecer o estabelecimento de relações entre uma ação e outra 

e, ao mesmo tempo, desenvolver a competência linguística da criança. 

RECURSOS: Contos infantis e figuras de revistas. 

DESCRIÇÃO: 

 Procure imagens de situações de conflitos para as crianças, por exemplo, sua bexiga 

estourou, seu sorvete caiu no chão, sua perna machucou-se, seu copo de refrigerante 

virou, tiraram dela o balanço, etc. 

 Observe as imagens selecionadas e pergunte à criança: Do que você acha que João 

precisa? Como você poderia ajudar a resolver o seu problema? Acha que ele deveria 

pedir ajuda? Como você pediria ajuda se estivesse numa situação parecida? 

 

ATIVIDADE 58: Observo e recordo 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver a memória visual da criança. 

RECURSOS: Caixa com tampa, uma colher, um giz de cera, um boneco pequeno, um 

carrinho, uma folha de uma planta e uma bola. 

DESCRIÇÃO: 

 Repita a seguinte instrução: Essa é uma caixa de surpresas, você pode olhar 

rapidamente o que está dentro da caixa e me dizer o que lembrar. 

 Mostre a caixa tampada e agite-a para que ela escute com soam os objetos. 

 Abra a caixa e mostre rapidamente os objetos que contêm. 

 Peça a ela que diga o que há dentro da caixa. Pode ser que ela se lembre de três ou 

quatro objetos do total. 

 

ATIVIDADE 59: Desenho livremente a partir de uma experiência 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver o controle da mão no uso do giz de cera e, ao mesmo 

tempo estimular a expressão gráfica e a representação de experiências. 

RECURSOS: Papéis e gizes de ceras grossos.  

DESCRIÇÃO: Essa atividade pode ser realizada em seguida da atividade Jogo de 

Obstáculos. 

 Dê as seguintes instruções: 
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Vocês gostaram do jogo de obstáculos? Gostariam de fazer um desenho sobre o que 

acabaram de fazer? Como vocês acham que poderiam desenhar o jogo de passar por 

debaixo dos bancos? 

 Damos a elas os papéis e gizes de cera coloridos para que ilustrem sua experiência. 

As crianças deverão desenhar e rabiscar livremente. 

 Quando tiverem terminado seus trabalhos pedimos a elas que nos mostrem e digam 

algo sobre eles. 

 

SEMANA 14 

ATIVIDADE 60: Utilizo a linguagem para expressar meus sentimentos 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Ensinar para a criança a possibilidade de expressar seus 

sentimentos sobre alguma coisa que a incomoda. 

RECURSOS: Linguagem e pensamento 

DESCRIÇÃO: 

 Dialogamos com as crianças sobre uma situação cotidiana que as incomode e que 

tenha sido motivo de conflito recentemente. 

 Fazemos perguntas: O que podemos fazer?, Como nos sentimos? 

 Deixamos que as crianças se expressem com palavras e sentimentos. 

 

ATIVIDADE 61: Encontro os pares de cada objeto 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver a memória auditiva das crianças e também promover 

o aprendizado para pedirem ajuda quando necessário. 

RECURSOS: Jogo de memória com motivos de animais ou de objetos. 

DESCRIÇÃO: 

 Distribua os cartões do jogo entre os jogadores. 

 Cada jogador pede a seu colega uma de suas cartas, por exemplo: Preciso que me 

entregue o par da girafa. 

 O outro jogador entrega a carta e pede a ela uma de que necessita em troca. 
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ATIVIDADE 62: Procuro o par 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver a capacidade de perceber a forma dos objetos. 

RECURSOS: Quinze figuras geométricas plásticas da mesma cor, mas de formatos 

diferentes: triângulos, quadrados, círculos, retângulos, losangulos e uma caixinha de ovos. 

DESCRIÇÃO: 

 Repita a seguinte instrução: Observe essas figuras e procure as que são iguais. 

 Apresente as figuras e deixe que a criança as observe e manuseie. 

 Mostre a atividade com um par de figuras: Veja essas duas figuras, são iguais, 

então as coloco na caixinha no mesmo espaço. 

 Você pode me ajudar a encontrar outras figuras iguais e colocá-las no mesmo 

lugar da caixinha? Você pode me dizer como são as duas figuras que 

encontrou? 

 

ATIVIDADE 63: Bordar ao redor de uma figura 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Coordenar os movimentos mão-braço e mão-dedo. 

RECURSOS: A silhueta de animais ou frutas, feita em um papelão grosso, e lã ou barbante. 

 

DESCRIÇÃO: 

 Passe a lã ou barbante ao redor da silhueta dos animais ou frutas. Mostre a ação de 

bordar: passando por baixo, depois por cima, de cima para baixo, etc. 

 Entregue a silhueta e a lã para que iniciem o trabalho. 

 Ajude a coordenar os movimentos de bordar. 

 

                                             

 

SEMANA 15 

 

ATIVIDADE 64: Observo uma dramatização com fantoches, na qual uma diferença entre 

duas pessoas é resolvida. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Permitir à criança explorar condutas justas e injustas e a solução 

pacífica de diferenças. 



35 
 

RECURSOS: Fantoches 

DESCRIÇÃO: 

 Dois animais que querem cruzar uma ponte estreita em sentidos opostos, levando 

cada um deles uma carga pesada, por exemplo, de frutas. Ao se encontrarem no meio 

da ponte, discutem sobre quem deve retroceder para dar passagem ao outro. Depois 

de expor argumentos como Eu cheguei primeiro, Eu sou mais importante ou Eu tenho 

mais necessidade, um deles cede e volta atrás, com o compromisso de que na 

próxima vez o outro animal é que deverá dar passagem. 

 

 

 

 
 

 

 

ATIVIDADE 65: Descrevo situações do dia a dia 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Ampliar a competência linguística da criança. 

RECURSOS: Figuras de revistas com situações do dia a dia: uma família comendo, uma 

criança dormindo, uma mamãe limpando a casa, uma criança brincando, uma família 

preparando uma refeição, etc. 

DESCRIÇÃO: 

 Permita que a criança observe as figuras para que possa conversar sobre o tema. 

Você pode ajudá-la com perguntas: 

- O que estão fazendo as pessoas da foto? 

- Como você acha que elas estão se sentindo? Como você sabe que elas estão 

sentindo isso? 

- O que mais você está vendo na foto? 

- Qual a cena de que você mais gostou? Por quê? 

- Qual é o seu momento favorito do dia? Por quê? 
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ATIVIDADE 66: O objeto que desaparece 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver a memória visual. 

RECURSOS: Objetos variados: colher, relógio, dado, lápis, bonecos de plásticos. 

 

DESCRIÇÃO:  

 Colocamos os objetos sobre a mesa e os cobrimos com a toalha. 

 Repetimos a seguinte instrução: Hoje vamos fazer uma mágica você verá como, com 

as palavras mágicas, um objeto desaparece da mesa. Você deve me ajudar a dizer as 

palavras ABRACADABRA, PÉ DE CABRA. 

 Deixamos a criança observar e nomear cada um dos objetos. 

 Cobrimos os objetos com a toalha e pedimos à criança que feche seus olhos e diga as 

palavras mágicas. 

 Rapidamente, quando a criança fechar os olhos, tire um objeto da mesa e esconda-o 

no bolso de forma que não seja visto. 

 Descubra os objetos e pergunte: Pode me dizer qual é o objeto que falta? 

 Repita o jogo com três objetos diferentes. Deve fazê-lo de maneira ágil e divertida. 

 

 

ATIVIDADE 67: Recolho sementes de frutas e as organizo em potes 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Aperfeiçoar a pinça e as noções de classificação. 

 

RECURSOS: Sementes de diversas frutas e quatro potes de boca larga. 

  

DESCRIÇÃO: 

 Coloque as sementes sobre a mesa, formando trilhazinhas que vão em diferentes 

direções. 

 Cantamos a canção: 

 

 
Pela trilhazinha                                                            
A formiguinha vai,                                                      
Procurando uma pedrinha 
Para sua mamãezinha 
 

 

 

 Repetimos a instrução: 

- A formiguinha deixou essas sementinhas no caminho, pode ajudá-la a guardar 

cada uma no pote correspondente? 

- Exemplifique a atividade colocando um tipo de semente no pote que corresponde a 

ela. 

- Cante a canção para acompanhar a ação da pinça. 
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ATIVIDADE 68: Faço construções com blocos de montar  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Melhorar a coordenação mão-dedos, assim como a compreensão 

do equilíbrio dos objetos no espaço. 

 

RECURSOS: Peças para montar ou legos. 

 

DESCRIÇÃO: 

 

 Motivamos a criança a erguer uma torre com quatro andares. 

 Modelamos a construção de uma torre muito alta: Veja como coloco as peças para 

construir uma torre. 

 Pode ser que a criança goste de destruir suas construções. Não leve isso como uma 

afronta. Faz parte do prazer de fazer e desfazer as coisas. 

 Convide-a para que construa com você a torre, colocando um bloco você, um bloco 

ela. 

 

ATIVIDADE 69: Caminho de diferentes formas 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver a coordenação rítmica de movimentos e tomar 

consciência da maneira como se movem os pés. 

RECURSOS: Almofadas ou blocos de espuma para criar caminhos em diferentes direções e 

um pedaço de corda para ser colocada com um rabo. 

DESCRIÇÃO: 

 Coloque as almofadas e blocos de espuma formando caminhos. 

 Cante a canção A Ratinha (ritmo da música Marcha Soldado): 

Em cima e embaixo 
Pelos becos,                                                            
Passa uma ratinha                                                    
Com vinte ratões. 
 
Uns sem patinha                                   
E os outros pernaltas, 
Uns sem olhinhos   
E outros zoiudos. 
 
Uns sem rabinho 
E outros muito rabudos, 
Uns sem orelhas 
E outros orelhudos. 
 
Uns sem focinho                                                                                                   
E outros narigudos, 
Uns sem pelos                                                            
E outros peludos.                                                       
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 Proponha diferentes formas de deslocamento, como uma ratinha faria: 

 

- Com as pontas dos pés para fora. 

- Nas pontas dos pés, como bailarina. 

- Caminhando sobre os calcanhares. 

- Caminhando sem dobrar os joelhos. 

- Caminhando depressa e depois lentamente. 

- Coordene a marcha em diferentes direções no ritmo da canção. 
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