Sugestões de Atividades Pedagógicas
Auxiliando as famílias no desenvolvimento infantil,
durante o período de Pandemia COVID 19. (Caderno 3)

Sugestão de Atividade 1 (Bebês – 0 a 1 ano e 6 meses)
Lanterna
Colocar o bebê sentado. O bebê tem que
acompanhar com os olhos o espaço onde
o ponto
luminoso passa. Ele tenta “pegar” o ponto
de luz, o que possibilita também o
trabalho de
coordenação motora. (pode usar a
lanterna do celular também)
Objetivo: Explorar a coordenação visual e
espacial.

Sugestão de Atividade 2 (Bebês – 0 a 1 ano e 6 meses)

BOLA COLANTE
É só cobrir uma bola colorida
com durex do avesso e
deixar que a criança explorar
á vontade a
sensação grudenta!

Objetivo: explorar o
desenvolvimento sensorial do
bebê

Sugestão de Atividade 3
Crianças Bem Pequenas 1 ano e 7 meses a
3 anos e 11 meses

Areia Caseira
Objetivos:

Aperfeiçoar o desenvolvimento sensorial
Estimular a visão, audição, tato, olfato
Desenvolver a criatividade e atenção
Desenvolvimento: Nessa brincadeira vamos
precisar de 2 xícaras de farinha e 2/3 xícara de
óleo. As crianças irão misturar a farinha e o óleo
com a ajuda do adulto em uma vasilha, se quiser
pode se usar corantes coloridos para massinha
mudar de cor. Em seguida as crianças se divertem,
construindo livremente o que desejarem.
**Para areia ficar cheirosa quem quiser pode usar
óleo Johson.

Sugestão de Atividade 4
Crianças Bem Pequenas 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses
Eu e minhas mãos (caixa de ovos e cotonetes)

Objetivos: Exercitar a concentração e a coordenação
motora fina.
Utilizar diferentes materiais, suportes e procedimentos para
gravas, explorando cores, texturas, superfícies, planos,
formas e volumes.
Desenvolvimento:
Nessa atividade vamos precisar de uma caixa de ovos e
cotonetes. O adulto irá furar a caixa de ovos para que a
criança possa encaixar hastes flexíveis de cotonetes. Essa
brincadeira pode entreter os pequenos por muito tempo e
ser repetida várias vezes.

Sugestão de Atividade 5
Crianças Bem Pequenas 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses
Senhor Ovo Cabeludo
Você vai precisar de caixa de ovos vazia, canetas coloridas,
algodão, sementes simples como alpiste (pra graminha ou
capim mesmo) e cascas de ovos vazias.
Primeiro, lave as cascas de ovo e as ponha na caixa de
ovos. Depois, botar um pouco de algodão molhado com as
sementes dentro. Ponha bastante mesmo, pra poder crescer
bastante “cabelo”. Deixe a caixa de ovos perto de uma
janela e espere a grama crescer. Depois de uns dias o
Sr. Ovo vai deixar de ser careca!

