
 
 

Sugestões de atividades para a Educação Infantil 

1. Fazer brinquedos de sucata; 
2. Estimular a contação de história ou mesmo a família falar de contos escutados; 
3. Favorecer o universo musical, com utensílios de casa ou mesmo usando o corpo para 

compor sonoridade; 
4. Criação de um pé de feijão ou outra planta; 
5. Realizar desenhos e colagens; 
6. Pinturas com esponja de cozinha ou um pequeno pedaço de algodão; 
7. Bolhas de Sabão 
8. Fazer um mural com os membros da família através de fotos ou desenhos; 
9. Brincar de faz de conta; 
10. Realizar uma caixa de sensações (em uma caixa de sapato colocar objetos diferentes 

em texturas e formas para a criança identificar o que tem dentro); 
11. Fazer massinha caseira; 
12. Incentivar o jogo da memória, dominó, quebra-cabeça, blocos de construção; 
13. Realizar teatro de sombras; 
14. Brincar com a criança de inventar histórias e escutar a criança a contar a sua própria 

história; 
15. Fazer uma pesquisa na internet sobre os pontos turísticos de Salvador e depois realizar 

um desenho sobre o estudo; 
16. Conversar com as crianças sobre o Coronavírus e pedir que elas façam um desenho 

sobre como se prevenir; 
17. Brincar de tirar fotos com diferentes expressões faciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Calendário de Sugestões de Atividades para serem realizadas em casa 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
Assistir desenhos. Brincar de faz de conta 

(ser professor, 
repórter, radialista, 
político, motorista, 
etc). 

Fazer uma pesquisa 
sobre a cidade de 
Salvador. 

Fazer massinha 
caseira. 

Conversar com 
as crianças 
sobre o 
Coronavírus. 

Desenhar o que mais 
gostou. 

Fazer uma colagem 
através de revistas, 
jornais, plásticos ou 
mesmo raspas dos 
lápis. 

Desenhar sobre o 
que achou mais 
interessante na 
pesquisa. 

Brincar com algum 
jogo (memória, 
dominó, construção, 
quebra-cabeça). 

Fazer um 
desenho sobre 
como se 
prevenir. 

Criar um lanche 
saudável. 

Realizar um mural 
com fotos da família 
ou criar desenhos dos 
seus membros. 

Dançar ouvindo 
músicas infantis, 
favorecendo o 
desenvolvimento 
motor. 

Realizar uma caixa 
de sensações com 
materiais que tem 
em casa (feltro, 
esponja, algodão, 
bonecos, etc). 

Brincar de 
música, 
usando o 
corpo ou 
utensílios da 
residência 
como 
instrumentos. 

Brincar com algum 
jogo (memória, 
dominó, construção, 
quebra-cabeça). 

Construir um jogo 
e/ou brinquedo de 
sucata. 

Fazer uma plantação 
de pé de feijão ou 
outra planta. 

Fazer uma receita 
com a família. 

Realizar teatro 
de sombras 

Brincar livre da 
criança. 

Brincar livre com o 
novo brinquedo e/ou 
jogo. 

Brincar livre da 
criança. 

Brincar livre da 
criança. 

Brincar livre 
da criança. 

Brincar de mímica 
em família. 

Ler um livro. Contação de história 
ou criação de 
história de acordo 
com o imaginário 
infantil. 

Brincar de tirar fotos 
com diferentes 
expressões faciais. 

Assistir um 
filme ou 
desenho em 
família. 

 


