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ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, NOVEMBRO DE 2020. 

 

SENHORES PAIS E RESPONSÁVEIS 

Ainda precisaremos ficar em casa, enquanto o retorno às aulas não chega, vamos 
amenizar a saudade através de brincadeiras, jogos, criação de brinquedos, músicas, histórias 
e muito mais. 

Aproveitem e divirtam-se! Compartilhem as fotos e os vídeos da família fazendo as 
atividades nas redes sociais da creche. 

Carinhosamente. 
Equipe da Creche Marly Quintanilha da Silva 

 

 

BRINCADEIRAS 
 

 
ACERTE O BALDE 

 
A criança escolhe 10 objetos (brinquedos de pelúcia, embalagens vazias de 

produtos diversos, lápis, bola, garrafas plásticas vazias, tampinhas, carrinhos, 
bonequinhas, pregadores, ...), coloca o balde a uma distância e arremessa o objeto 
para tentar acertar dentro do balde.  

 

 

 



 

 

BOLICHE DE GARRAFA PET 

 

Faça os pinos com garrafas de plástico pet, cheias de água ou areia até a 
metade. Peça para as crianças auxiliarem nesta tarefa. Em seguida, cada criança 
tem duas ou três chances para tentar derrubar todas as garrafas. Caso não tenha 
uma bola para a brincadeira, uma dica é fazer a bola com meias. Essa é uma 
brincadeira que vai ajudar na coordenação motora e no desenvolvimento de noções 
como força e distância. 
 

 

 

AMARELINHA MALUCA 

 

 Você irá precisar: papel (pode ser folha sulfite, papelão ou qualquer outro que 
tiver em casa); caneta, lápis de cor ou de escrever, giz de cera, giz de lousa, tinta 
colorida, o que preferir; fita adesiva ou fita crepe para unir os papéis, de 
modo que fique grande. 

Como brincar: coloque os papéis no chão e una um ao outro, até ficar em 
formato de tira. Depois passe tinta nas mãos e nos pés, carimbando-as no papel, 
fazendo uma trilha. Caso não possua tinta, desenhe em uma folha separada, usando 
suas mãos e pés como modelo; peça para algum responsável cortar essas imagens 
para você; cole no papel grande, distribuindo da melhor maneira possível. 

Foi dada a largada ao jogo: com o papel no chão, já com as imagens das 
mãos e/ou pés nas folhas, se posicione fora do papel e inicie a sequência solicitada, 
de forma que: coloque as mãos, onde você vê as mãos pintadas; posicione os pés, 
onde no papel, estejam as pegadas, e assim sucessivamente. O fim da brincadeira 
será quando você chegar ao final da trilha. 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

CORRIDA DE MINHOCA 

Material: tiras de papel, tesoura, caneta e canudos  
Orientação: Com a tira de papel, vamos fazer a minhoca, dobrar como se 

fosse uma sanfona para lá e para cá. E, no final, é só desenhar os olhinhos. Agora 
é só brincar! Com o canudo a criança vai assoprando a minhoca e ganha a que 
chegar primeiro. 

 
 

 

 



 

 

TESOURO DO PIRATA 

Escolha uma das pessoas da família para ser o pirata e peça que ela esconda 
o tesouro. É legal que o tesouro seja algo importante, um brinquedo favorito, uma 
foto, uma fruta dentro de um saquinho ou outra embalagem diferente para identificar 
que é um tesouro. Depois que o pirata esconde esse tesouro, as outras pessoas têm 
cinco minutos para encontrá-lo. Se não conseguirem, o pirata pode dar dicas de onde 
está. A pessoa que achar o tesouro fica com o brinde. A cada nova rodada, podem 
manter ou trocar os brindes. 

 

 

MASSINHA DE MODELAR CASEIRA 

Material: 1 xícaras (chá) de farinha de trigo, 4 colheres de sopa de sal, 1/2 
xícara (chá) de água, 1 colher (sopa) de óleo, corante comestível na cor de sua 
preferência.  

Em uma tigela grande, misture bem todos os ingredientes secos. Em seguida, 
adicione a água aos poucos e amasse bem. Coloque o óleo e misture bem 
novamente. Por fim, pingue algumas gotas do corante alimentício (se preferir) e 
amasse até a cor da massinha se tornar homogênea. Guarde em um saco plástico 
ou um vidro bem tampado. 

 
 

 
 

 



 

 

 

ERA UMA VEZ... 
 

 
 

Acesse a história: https://youtu.be/tx5f8ppMLt4 

 
 
Conversar sobre a história: perguntar à criança se conhece os alimentos da 

narrativa, quais a família consome e como sugestão preparar um delicioso prato com 
os que tem em casa. 

 

Ana e as frutas: https://www.youtube.com/watch?v=G0sv4cZ1ClA 

Palavra Cantada " Toda comida boa"  
 https://www.youtube.com/watch?v=3-NibWZcW1U 
 
Mundo Bita: "Gostosuras naturais"  
https://www.youtube.com/watch?v=s6hFi6aUBoQ 
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CORPO EM MOVIMENTO 
 

 

 

 

 

ALGUMAS DICAS PARA MEXER O CORPO!!! 

 

YOGA PARA CRIANÇAS: https://m.youtube.com/watch?v=53s4XKSrfZA 

 XUXA – ESTÁTUA: https://youtu.be/b1dYkXjj-1o 

DANCINHA DO CORPO: https://youtu.be/k0j0tk0Br9c 

DANÇA TCHUTCHUÊ: https://youtu.be/oSwWny1sXNA 
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