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Querida família 

Muitas famílias estão vivenciando rotinas diferentes devido ao 

avanço do Covid-19. Aproveite esse tempo para criar novos 

hábitos familiares e envolver as crianças em diversas atividades. 

O momento de manter a higiene necessária também pode ser 

brincante, as pessoas podem cantar enquanto lavam as mãos, 

por exemplo.  Apresentamos algumas sugestões de atividades e 

esperamos que cada família consiga um tempo de qualidade para 

brincar e aprender  muito! 

 

 



VAMOS BRINCAR? 

● Brincar com objetos e brinquedos lançando para 

um adulto ou outra criança e recebendo de volta. 

 

● Explorar circuitos com diferentes desafios. 

 

● Entrar e sair de caixas de papelão explorando as 

possibilidades e limites do próprio corpo.  

 

 
 



● Brincar com músicas que sugerem movimentos do 

corpo. 

● Brincar a partir de situações que permitam 

empurrar, rodopiar, balançar, escorregar, equilibrar-

se, arrastar, engatinhar, levantar, subir, descer, passar 

por debaixo, por cima, saltar, rolar, virar cambalhotas, 

perseguir, procurar, pegar, etc. 

● Brincar em cabanas construídas em diversos 

espaços.  

 



● Montar cenários e ambientes preparados pelo 

adulto para suas brincadeiras de faz de conta. 

 

● Brincar de imitação (pessoas, animais, situações do 

cotidiano...) 

 

● Brincar de “Serra, serra, serrador”. 

 
 



 

● Brincar de procurar e achar objetos escondidos, de 

esconder-se e ser encontrado. 
 
● Brincar de cobrir e descobrir o rosto ou alguma 

outra parte do corpo com fraldas, toalhinhas ou 

tecidos. 
 
● Rolar, lançar e chutar bola. 

 
 
 
 



● Acompanhar, imitar e reproduzir sons fazendo 

ruídos com a boca, batucando e batendo palmas e 

pés.    
 

● Arremessar brinquedos ou outros objetos para 

atingir um alvo. 

 

● Brincar com água, terra, areia, palha e outros 

elementos naturais. 

 

 

 



● Tentar abrir e fechar recipientes. 
 
● Realizar o movimento de abrir e fechar zíperes e 

botões. 

 

● Utilizar utensílios da vida prática para explorar 

diversos sons, como panelas, talheres, latas etc. 

 
 
 
 
 

 



● Acompanhar músicas batendo em um objeto.  
 
● Explorar objetos: empilhando, segurando, jogando, 

retirando e guardando na caixa; enchendo e 

esvaziando recipientes com água, areia, folhas e 

farinhas. 
 
● Ouvir e contar histórias. 

 
 



● Brincar com músicas, cantigas e parlendas: 

 

 

 

Fui à feira comprar uva, 

encontrei uma coruja, 

eu pisei na cauda dela,  

me chamou de cara suja. 

 

  



Um, dois, feijão com arroz, 

Três, quatro, feijão no prato, 

Cinco, seis, falar inglês, 

Sete, oito, comer biscoito, 

Nove, dez, comer pastéis. 
 

 

 

O macaco foi à feira 

Não teve o que comprar 

Comprou uma cadeira 

Pra comadre se sentar 

A comadre se sentou 

A cadeira esborrachou 

Coitada da comadre 

Foi parar no corredor. 

 

 



A casinha da vovó 

trançadinha de cipó; 

se o café está demorando 

com certeza falta pó. 

 

 

 

 

 

 

 

Corre cutia, na casa da tia. 

Corre cipó, na casa da avó. 

Lencinho na mão, caiu no chão. 

Moça bonita, do meu coração… 

Um, dois, três! 

 

  



Dedo mindinho, 

Seu vizinho, 

Pai de todos, 

Fura bolo, 

Mata piolho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Uni, duni, tê, 

Salamê, minguê, 

Um sorvete colorê, 

O escolhido foi você! 

 

 

Sim!!! Você e sua família foram escolhidos para 

participarem, mesmo em dias tão difíceis, de 

momentos de alegria, brincadeira e aprendizagem 

com as nossas crianças!  
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