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PEGANDO OS OBJETOS COM OS PÉS 

 

 Aprendizagem: Explorar e utilizar os movimentos de preensão, encaixe e 

lançamento para uso de objetos diversos. 

 Material necessário: Bacia com água, brinquedos de sua preferência e 

uma cadeira para criança. 

Desenvolvimento: 

Escolha um ambiente da casa que possa ser molhado e encha uma bacia com 

água, colocando os brinquedos da 

criança dentro dela. Os objetos 

podem boiar ou afundar. Depois, 

pedir a criança que sente na 

cadeira colocada em frente a 

bacia e tente pegar os objetos que 

estão dentro dela usando seus 

pés. A criança pegará o brinquedo 

e colocará no chão ou em outro 

recipiente que deixará ao lado da 

bacia. Este recipiente extra deve estar vazio. 

Agora, é só se divertir!!! 

   

ATIVIDADES LÚDICAS 

PARA ANIMAR O NOSSO 

DIA! 

VAMOS LÁ? 

 

http://www.secult.salvador.ba.gov.br/


Atividade Lúdica 02 

 

A MINHA LETRA É... 

 

 Aprendizagem: Identificar a letra inicial do seu nome. 

                           Começar a reconhecer a escrita do seu próprio nome. 

 Materiais necessários: prato ou vasilha plástica, sal ou areia, papel de 

caderno ou oficio e caneta ou lápis. 

 

 

Desenvolvimento: 

 

Escrever em uma tira de papel oficio ou folha de caderno a primeira letra do 

nome da criança. Na vasilha plástica ou prato, colocar um pouco de sal ou 

areia, solicitando a criança que tente fazer no recipiente o desenho da sua letra 

que está escrita no papel. 

O mesmo pode ser realizado com diferentes desenhos que aprimorem a 

coordenação motora da criança, usando a mesma atividade. 

Simples e divertido!   

 

 

 

 

 

Outros movimentos que podem ser realizados  

 

 

 

 

 

 

Primeira letra do nome 

  

 



 

Atividade lúdica 03 

 

ANIMAIS MARINHOS 

 

 

  

 Aprendizagem: Conhecer os animais que habitam o fundo do mar. 

 Material necessário: livro de literatura infantil online, papel oficio ou folha 

de caderno e tinta guache. 

 

Desenvolvimento: 

 

Realizar, junto com a criança, a leitura da história “A escolinha do mar” da 

autora Ruth Rocha, disponível  na internet, por meio do link 
https://pt.slideshare.net/emeicantinhodoceu/a-escolinha-do-mar-ruth-rocha 

Logo após a leitura, perguntar: O que entendeu da história? Quais os animais 

que vimos?  

Para animar mais ainda a atividade, propor a criança que façam um desenho 

juntos, usando apalma da mão. Neste momento precisarão do papel oficio ou 

folha de caderno e da tinta guache, na cor que desejar. 

E o desenho é... 

 

PEIXINHO LIGEIRO 

QUE NADA SEM PARAR 

FALE COMIGO 

CONTE OS SEGREDOS 

DO FUNDO DO MAR 

 

 

 

 

Lembrando que, este é apenas um modelo. 

Vamos usar a criatividade e deixar a  imaginação rolar! 

  

https://pt.slideshare.net/emeicantinhodoceu/a-escolinha-do-mar-ruth-rocha


 Atividade lúdica 04 

 

Vamos conhecer as cores? 

 

Aprendizagem: Conhecer as cores primárias (azul, amarelo, vermelho e verde) 

usando a técnica do cotonete. 

Material necessário: Cotonete, papel oficio ou folha de caderno,  tinta guache 

nas cores azul, amarelo, vermelho e verde, barbante ou elástico para dinheiro. 

 

Desenvolvimento: 

 

Na folha de papel oficio ou folha de caderno, pingar as cores no canto 

esquerdo, uma abaixo da outra (segue modelo abaixo). 

Com seis cotonetes amarrados por barbante, pedir a criança que molhe-os na 

tinta e “pingue” no papel ao lado da cor que está usando.  

Desta forma poderá marcar varias vezes a forma no papel e conhecerá a cor 

que está usando. Para isso, o adulto pedirá que a criança identifique a cor, ou 

farão a identificação juntos. 


