
Lateralidade: 

 
 Amarelinha: 

 
Os limites da brincadeira auxilia no desenvolvimento de habilidades 
cognitivas fundamentais,  através da brincadeira a criança desenvolve 
noção espacial. 

 
 

 Pular corda: 
 

 
 



 
 Música: Estátua: 

          Deslocar-se com destreza progressiva no espaço (equilíbrio). 

 

 

 

 

 

 

 Percurso: 

 

 

 

 



 Brincar de Robô: 

Material: humano.  

Formação: duplas.  

Objetivo: desenvolver a lateralidade. 

Desenvolvimento: a criança é o robô, e seu parceiro é o guia. O ideal é que o 
primeiro guia seja o adulto e a criança o robô. Converse com a criança sobre 
a brincadeira que farão, pense em sinais de movimentação do robô, explique 
de forma que a criança entenda. 

Exemplo de sinais: se o guia tocar o lado esquerdo da cabeça do robô, esse 
vira para a esquerda; se tocar o lado direito, vira à direita; se tocar o alto 
da cabeça, o robô abaixa, e assim por diante. Muitos alunos não tem noção 
de direita e esquerda, esse é um tipo de exercício, de uma forma lúdica de 
desenvolver este conhecimento. Num primeiro momento, para que a 
brincadeira seja aprendida fiquem parados... quando a “dominarem “ façam 
deslocamentos, exemplo: “quando eu tocar na sua perna, na direita, você dá 
um passo” ou “a perna que eu tocar você mexe” É importante que por mais 
que não haja domínio da nomenclatura direita/esquerda, acima/abaixo, em 
cima/embaixo ela seja dita, pois uma irá familiarizar nosso aluno, seu filho. 

Algum tempo depois, invertem-se os papéis, sendo que o guia vira robô, e o 
robô vira guia.  

Outros exemplos de movimento: um toque na parte de trás da cabeça é sinal 
para o robô ir adiante; um toque nos ombros é sinal para que ele pare. 

 

 



 Jogo com bola: 

 

  Habilidades a serem desenvolvida: 

 -Estimular o 
exercício da 
lateralidade,  
 
-Estabelecer relação entre seu corpo 
referente ao espaço e responder de 
forma adequada comandas solicitadas 
pelo professor (direita e esquerda, em 
cima e embaixo, atrás e frente), 
 
-Perceber a localização de objetos em 
relação ao seu próprio corpo.  
 

 

 Brincando de profissões- manicure: 
 

Material: 

Papelão; 

Esmalte.  

 

 

 

 

Observação: Antes de tudo, 
apresentar o material para criança e explicar os comandos. 

Objetivo: 

Desenvolver coordenação viso-motora, estabelecer relação entre seu corpo 
referente ao espaço e responder de forma adequada comandas solicitadas 



pelo adulto (direita e esquerda) e desenvolver habilidade funcionais e 
conhecimentos que serão importantes para torna-se uma pessoa autônoma. 

Metodologia: 

De forma ludica a criança fará de conta que está num salão, fazendo a unha 
de outras pessoas. Uma atidade divertida irá desenvolver na criança muitas 
habilidades importantes para o seu desenvolviemto. 

 

Outras ideias: 

- Atividade que trabalha o estimulo sensorial táctil, lateralidade e 
concentração 

https://www.facebook.com/edf.prof.marcos/videos/1516248565201942/  

  

A Batalha do Movimento - Músicas e Canções para Crianças. Canal o reino 
infantil. Acesso em 06/04/2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=8e3MBmvAv0k 

 

Percorrer percurso com diferentes níveis de dificuldade. 
Alecrimaprenderbrincando. Acesso em 06/04/2020. 

https://www.instagram.com/p/B7zF7opDrPV/?igshid=deilr3ygy89j 

 

Trabalhe a Lateralidade dos Pequenos com Estes 3 Exercícios. Canal Como 
educar seus filhos. Acesso em 06/04/2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=4rmucdULoqE 
 


