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ATIVIDADE COM CHOCALHO...
É BRINCANDO QUE SE APRENDE!!!

MATERIAIS NECESSÁRIOS:

Garrafa pet,

Grãos de feijão, arroz, milho ou de sua preferência,

•Áreas trabalhadas:

- Lateralidade,

- Ritmo,

- Coordenação motora.

•Objetivos:

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).

Familiarizar-se com sons do seu próprio corpo, reações a estímulos

sonoros, visuais e táteis.

•Metodologia:

-Faça um chocalho (pode ser confeccionado com qualquer material

reciclável, como garrafa pet, latinha de massa de tomate, entre

outros objetos disponíveis, porém esses materiais precisam

estarem higienizados antes de serem utilizados, e dentro pode ser

colocado grãos de feijão, arroz, milho ou outros de sua

preferência),

-Posicione o chocalho em diferentes posições em relação a criança

(a direita, esquerda, acima, abaixo, a frente, atrás) e produza o

som, buscando com a criança, procure a fonte sonora com o olhar,

e depois deixe que a criança se divirta.



ESPONJAS

● Materiais necessários:

● bacia com água

● esponjas coloridas

● Áreas trabalhadas: Desenvolvimento e
capacidade motora

● Objetivos: Desenvolver a coordenação
motora fina, coordenação viso-motora,
esquema corporal e melhorar o tônus muscular

● Metodologia: Colocar as esponjas na água e
pedir para a criança retirar uma a uma
apertando bem retirando toda água da esponja.



PINTURAS SEM SUJEIRA.....

Materiais necessários:

Um saco zip lock tamanho sulfite,

Papel sulfite,

Tinta guache de várias cores,

Pincel,

Fita durex da larga,

Dispositivo com internet.

Site com orientações:

https://www.youtube.com/watch?v=dOO4thB8Yzw&feature=youtu.be

Áreas trabalhadas:

Desenvolvimento de capacidade motora,

Função cognitiva,

Percepção.

Objetivos:

Desenvolver a coordenação viso-motora, olho mão,

Desenvolver a coordenação motora fina,

Discriminar cores

Metodologia:

Primeiro passo assista o vídeo sugerido com a criança, e em seguida
apresente os matérias, nesse momento fale o nome de cada material
que vai usar,

https://www.youtube.com/watch?v=dOO4thB8Yzw&feature=youtu.be


CORES PRIMARIASCORRESPONDENCIA COM CORES 

PINTE OS NUMEROS DE ACORDO COM AS CORES 
INDICADAS                                                                                                     

Materiais necessários:

Folha impressa ou copiar a atividade no caderno.

Lápis de cor nas cores: vermelho, amarelo e azul.

Áreas trabalhadas:

Raciocínio logico matemático. Percepção visual.

Objetivos:

Estimular atenção, concentração. Identificar números e
associar as cores correspondentes.

Metodologia:

Através da folha impressa ou elaborada no caderno
pelo adulto, o aluno irá identificar os números que
correspondem cada cor solicitada e pintar de acordo
com a legenda proposta.



Abrir e Fechar   Tampa de rosca 

Materiais necessários:

Caixa de pizza                                                                                                               
5 gargalos de garrafa, com tampinha

Faca ou tesoura (para confeccionar)

Cola quente 

Canetinha para decorar 

Site com orientações

Áreas trabalhadas:

Capacidade motora 

Objetivos:

trabalhar a coordenação motora fina, atenção e 
concentração, habilidades de vida diária 

Metodologia:

Com um faca comum de serra, cortar os gargalos, 5cm 
abaixo de onde se coloca a tampa, pegue uma caixa de 
pizza ou sapato, até mesmo um papelão comum, e 
corte na tampa os círculos na medida da circunferência 
dos gargalos.Coloque os gargalos de dentro para fora 
da tampa e fixe com cola quente

Finalize desenhando flores com canetinha, como se as 
tampas fossem os miolos das flores, também podem 
ser feitos vogais, números, em cima das tampas

Vamos iniciar pedindo que a criança, destampe os 
gargalos que deverão estar com as tampinhas, logo 
após incentivar que a criança feche novamente, sempre 
incentivando a criança a rosquear o lado correto.


