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ATIVIDADE COMO REALIZAR EXEMPLO/IMAGEM 

Trabalhando com ritmos e 
gestos: 
Música Turma do Nosso 
Amiguinho contra o Coronavírus. 

Acessar o youtube pelo celular e colocar a música: 
https://www.youtube.com/watch?v=7hDp_yfRrIQ para 
que a criança ouça, dance e faça os movimentos que 
aparecem na música. Logo após, os pais deverão 
incentivar e ensinar a criança a forma correta de lavar 
as mãos. Explicar que no momento não podemos dá 
abraços e devemos usar álcool em gel.  

 

Trabalhando a coordenação 
motora com rolinho e 
tampinhas. 

Prender um rolo de papel toalha ou papel higiênico na 
parede. Em seguida, junte várias tampinhas de diversos 
tipos e dê a criança para que coloque na abertura que 
ficou na parte de cima (no buraquinho) e passe pelo 
tubo. 

 

 

Construção de peteca - 
Trabalhando movimento.  

Pegar jornal, revista ou outro tipo de papel, pedir que a 
criança amasse, depois com outra folha do papel, 
envolver no que foi amassado e com cordão amarrar 
prendendo o papel que foi amassado (se não tiver 
cordão, utilizar saco plástico para amarrar). Após 
brincar livremente com a criança (jogando para cima, 
sem deixar cair no chão). 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7hDp_yfRrIQ


Basquete com lixeira e bolas de 
jornal/papel – Trabalhando 
coordenação motora. 

Com uma simples lixeira de plástico, criar uma cestinha 
de basquete de brinquedo. Pedir a criança para 
amassar jornal ou outro tipo de papel que tenha e 
depois arremessar (jogar) a bola na cestinha (fazer 

várias bolinhas).  

 
Chuvinha de papel – 
Trabalhando coordenação 
motora. 

Entregar a criança qualquer tipo de papel que tenha em 
casa, solicitar que rasgue, após colocar uma música de 
preferência e pedir que jogue para cima feito uma 
chuvinha. Em seguida fazer uma arte (colagem) com os 
papeis picados. 

 

 
 

Imite os animais – Trabalhando 
gestos e som. 

Pedir que a criança que imite junto com você o som e o 
gestos do animal falado. Em seguida, os pais dizem o 
nome de um animal e a criança produz o som e gesto. 

 

 
 



O que estou tocando – 
Trabalhando a linguagem visual 
e oral.  

Perguntar para a criança qual parte do corpo você está 
tocando: nariz, boca... Depois diga o nome da parte do 
corpo e peça para a criança tocar. Também pode ser 
feito com um boneco. 

 

 

 

 

Ensaio fotográfico – 
Trabalhando a imaginação. 

Montar um cenário com acessórios coloridos, fantasias, 
máscaras entre outros que tenham e solicitar que a 
criança escolha o que quer usar e depois tirar foto, 
como também deixar que a criança tire. 

 
Trabalhando com ritmos e 
gestos: 
Música Agora eu vou andar 
(andar devagarzinho). 

Acessar o youtube pelo celular e colocar a música: 

https://www.youtube.com/watch?v=TwDk4psSbu4 para 
que a criança ouça. Após os pais deverão estimular a 
criança a dançar, realizar os movimentos e depois fazer 
com eles também. 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=TwDk4psSbu4

