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CIRCUITO DE OBSTÁCULOS COM 
ALMOFADAS.

MATERIAIS NECESSÁRIOS
*  ALMOFADAS, TRAVESSEIROS E 
BRINQUEDOS.

METODOLOGIA
EM UM LUGAR SEGURO, SOFA OU 
QUARTO ESPALHE AS ALMOFADAS OU 
TRAVESSEIROS, E CHAME O BEBÊ PARA 
BRINCAR, EM SEGUIDA OBSERVE AS 
ESTRATÉGIAS QUE ELE IRÁ USAR PARA 
ATRAVESSAR O PERCURSO 
(CAMINHANDO OU ENGATINHANDO).
SE O BEBÊ ENCONTRAR FACILIDADE DE 
ATRAVESSAR O PERCURSO, É 
POSSÍVEL COLOCAR MAIS ALMOFADAS, 
DE DIFERENTES ALTURAS. TAMBÉM É 
POSSÍVEL INCREMENTAR COLOCANDO 
BRINQUEDOS ESCONDIDOS ENTRE AS 
ALMOFADAS PARA QUE O BEBÊ POSSA 
PROCURAR.
 



ATIVIDADE DE TRANSPOR COM UMA COLHER...

           Materiais necessários: 

•Uma bandeja,2 vasilhas, uma colher grande, ou uma 
peneira,

•Objetos para ser transposto (bolinhas, brinquedos 
pequenos).

 Áreas trabalhadas:  

•Desenvolvimento da capacidade motora, 

•Habilidades da vida funcional,

•Atenção e concentração.

 Objetivos:

-Desenvolver a independência, ordem, concentração e 
coordenação motora.

Para que a criança se torne cada vez mais apta em 
movimentos necessários e assim garanta a sua 
independência.

 Metodologia:

Essa atividade tão simples é para que a criança sinta 
atração irresistível, pois lembra objetos utilizados 
geralmente por adultos e ofereça os matérias para 
criança e explique a brincadeira,

•Com a colher ou peneira a criança deve pegar objetos 
e transportar de uma vasilha para outra. 

•Observe a reação da criança no momento da 
brincadeira, ex. demonstrou interesse?  De que forma?  
Registre esses momentos com fotos ou vídeos   e 
compartilhe com a professora.



ATIVIDADE COM ROLINHOS DE 
PAPEL TOALHA E BOLINHAS....

 Materiais necessários: 

 

•Um rolinho de papel toalha ou papel higiênico,

•Bolinhas pode ser de papel, jornal,

•Fita durex.

 Áreas trabalhadas:  

•Desenvolvimento da capacidade motora, 

•Raciocínio.

 Objetivos:

Trabalhar as habilidades do desenvolvimento da coordenação (para os 
pequenos é um exercício pegar as bolinhas e jogar no tubo), desenvolver 
grandes e pequenos músculos, raciocínio (perceber que as bolinas caem ao 
serem jogadas, ajuda a percepção de ação e reação. 

 Metodologia:

• Pegue um rolinho de papel toalha, cole na parede com a fita, pegue bolinhas 
de papel, pode ser de jornal ou papel colorido.

•Em seguida ofereça para a criança e mostre como se brinca,

•A criança tem que jogar a bolinha dentro do tubo de papel, para ela sai em 
baixo.

 OBSERVAÇÃO

Observe a reação da criança no momento da brincadeira, ex. demonstrou 
interesse?  De que forma?  Registre esses momentos com fotos ou vídeos   e 
compartilhe com a professora.



 ATIVIDADES DE VIDA PRÁTICA 
           (Abrir, fechar)

Materiais necessários:  

•Zíper,

•Placas de papelão, 

      Áreas trabalhadas: 

 •Função cognitiva, habilidade da vida funcional.

 Objetivos:

•Desenvolver habilidades funcionais e conhecimentos 
que serão importante em sua vida diária como: 
desenvolver o conceito de abrir e fechar zíper, entre 
outros,

•Trabalhar a atenção e concentração, trabalho manual,

•Desenvolver a coordenação fina.

 Metodologia: A ação de abrir e fechar fazem parte do 
cotidiano em distintas situações. Em casa  é usual no 
ambiente da cozinha. A atividade é bastante simples. 

•Outra dica, pegue   uma placa de papelão e cole 
diversos zíper, para a criança abrir e fechar.

 

 

 

 

 

 

 



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.

 
 

 

 

 






