
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BRINCANDO COM FANTOCHES 

As crianças gostam de assistir a programas e shows de fantoches. Pelo fato de ter uma interação 

com elas, pois são controlados com as mãos. Esses fantoches podem ser feitos de diversos materiais 

com meias com botões colados para formar o rosto, sacos de papel decorados, tecidos, imagens 

coladas em pedaços de madeira, desenhos feitos em cartolina.  Pensando nisso vamos propor uma 

oficina de fantoches para a família, podem fazer bonecos baseados em pessoas da família, animais, 

criatura imaginarias e criar histórias ou encenar histórias já conhecidas pela criança. A brincadeira 

com fantoches estimula a criatividade e imaginação, além do raciocínio, desperta a observação e atenção, exercita a memória ajuda organizar 

ideias e pensamentos, e amplia o vocabulário.  Para tornar esse momento mais atrativo sugerimos que faça algumas produções como por 

exemplo: se for utilizar uma história procure aquela que a criança mais gosta, e que você já leu várias vezes, e faça os personagens da história 

junto com a criança para conta-la de maneira diferente.  

Vocês podem também fazer um fantoche com papel sulfite. É só dobrar ao meio e desenhar como quiser. 
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         QUEM SOU EU? 

Esta é uma brincadeira de adivinhas muito simples e fácil de brincar, mas que irá estimular a confiança a e independência da 
criança, bem como desenvolver as habilidades motoras, atenção, agilidade e raciocínio. Tem por objetivo a interação e a 
participação da criança com a família. Materiais a serem utilizados na brincadeira: peças de roupa (camiseta, par de meias, calça, 
blusa, sapato). 
Para começar a brincadeira, coloque as peças de roupa a disposição da criança, que poderá ser em cima da cama, penduradas ou 

expostas nos móveis. O adulto deverá dizer a criança que irão brincar de adivinhas e cada resposta certa, a criança poderá pegar 

uma peça e vestir, mas para isso deverá prestar muita atenção nas dicas faladas. A brincadeira termina quando conseguir adivinhar 

todas as charadas e vestir todas as roupas inclusive o sapato. Se preferir poderá fazer uma competição. Nesse caso vence aquele 

que vestir primeiro todas as peças e consequentemente, responder todas as perguntas. O adulto deve conduzir a brincadeira 

lendo as perguntas para a criança: 

Tenho duas mangas. Posso ser branca ou colorida. Protejo a sua barriga. Tenho corpo, 

mas não tenho pernas. Quem sou eu? Resposta: camiseta 

 Eu sou feito de algodão e deixo seus dedos do pé confortáveis e quentinhos. E eu 

sempre venho em par.  Quem sou eu? Resposta: Meia 

Tenho duas pernas, mas não consigo andar. Tenho bolsos nas costas e na frente. 

Mantenho suas pernas quentinhas. Quem sou eu?  Resposta: calça  

Tenho duas mangas compridas. Sou feito de lã. Mantenho os braços e o corpo das 

pessoas quentinhos.  Quem sou eu? Resposta: casaco ou blusa  

Sou feito para andar, mas não ando sozinho. Aqueço e protejo seus pés. Eu sempre 

venho em par. Quem sou eu?   Resposta: sapato                                                                                                                                                                              

( Imagem pessoal da Professora Sueli )                        

 



JOGO DE TABULEIRO: VAMOS CONTAR? 
 A criança aprende mais e melhor enquanto brinca, então, este jogo tem o objetivo de estimular de forma lúdica a contagem e assimilação de 
quantidades.  Contagem é uma atividade frequente em sala de aula, seja no início da aula com a contagem da turma ou retomada do calendário ou na 
distribuição de materiais e jogos, além disso podemos contar em coisas comuns no dia a dia: ao fazer uma receita, ao pegar ou separar algum item. 
Vamos iniciar montando o jogo:  

 
Vamos fazer um dado. Desenhe seis quadrados como na foto (todos devem ter a mesma medida) com bordas laterais em três 
deles. Recorte e cole as bordas e seu dado estará pronto. Caso tenha realizado outro jogo poderá utilizar o mesmo dado. 

 

Desenhe oito quadrados em cada tabuleiro (lembrando 

que ele pode ser feito de sulfite, de papelão ou 

desenhado no chão. Aqui a ideia são dois tabuleiros 

iguais para que a criança possa usar o seu como suporte 

para contagem, assim cada jogador utilizará o seu. 

Coloque os números, o início e o fim como na foto. Faça 

as bolinhas para a contagem ao final do jogo (aqui 

utilizamos o restante do papel recortado para o 

tabuleiro, mas a criança pode utilizar retalhos de 

revistas ou jornais). 



Jogo Pronto! 
 

Para andar nas casinhas utilizaram-se 
dois rolos de papel higiênico. 
Regras do jogo:   Quem tirar o número 
maior no dado inicia o jogo. Depois vão 
alternando a vez. O jogador lança o 
dado e anda as casas indicadas nele, 
neste local terá uma quantidade de 
círculos desenhados e ele deverá pegar 
e guardar consigo o número de 
bolinhas indicada na casinha (se a 
criança tiver dificuldade no momento 
da contagem e comparação ela pode 
posicionar as bolinhas sob o círculo 
desenhado como na foto). Ao terminar 
ela deve aguardar o outro jogador 
concluir também e os dois contam 
quantas bolinhas recolheram ao longo 
do jogo. Ganha quem tiver mais 
bolinhas.  
 

 

 

 

Fotos: Acervo pessoal da professora Potiara 



DESAFIO DOS SABORES 

Que tal propor a atividade de adivinhar o sabor dos alimentos? Vamos propor o desafio de adivinhar o que elas estão comendo, sem enxergar. 

Desafiar os sentidos, instigar a curiosidade, estimular a atenção, a criatividade e o interesse em solucionar novos desafios possibilita a 

articulação e transformação dos sentidos em aliados numa aprendizagem significativa e transformadora. Procure verificar em casa quais 

alimentos você tem disponível em sua geladeira ou armário para realizar a atividade. Prepare com antecedência os alimentos disponíveis em 

potinhos ou pratinhos para serem degustados. Convide seus familiares a participar da brincadeira. 

Providenciar: Um pano para vendar os olhos, diferentes tipos de alimentos 

para degustar, pratinhos e potinhos para colocar os alimentos. Um 

integrante ficará responsável em direcionar a atividade, enquanto os 

outros participarão degustando. Um participante terá os olhos vendados, 

os pratinhos ou potinhos serão colocados sobre a mesa dando início a 

brincadeira. O responsável de direcionar colocando uma porção de 

alimento em sua boca perguntando: 

QUE ALIMENTO É ESSE? 

A criança experimenta o alimento, de acordo com o seu paladar diz o nome 

do alimento, qual sabor (doce, salgado, amargo ou azedo) e se gosta do 

alimento ou não e por quê. Se a criança acertar o nome do alimento marca-

se um ponto para cada acerto.  A criança terá três chances de adivinhar o 

sabor dos alimentos. Terminado as chances é a vez de outra pessoa da 

família. Vence a brincadeira quem descobrir o maior número de alimentos. 

 

 

 



 


