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BRINCANDO E APRENDENDO EM CASA:
DICAS PARA APROVEITAR A
 QUARENTENA EM FAMÍLIA

Introdução

Estamos vivendo um momento peculi-

ar. A crise causada pelo Novo Coronavírus 

(Covid-19) demandou que as famílias se 

reorganizassem em muitos aspectos e, 

embora seja possível pensar em aspectos 

negativos e positivos para as mudanças 

que estamos vivendo, uma coisa é consen-

so: não está fácil para ninguém.

A proposta deste e-book é apresentar 

atividades e brincadeiras que podem ser 

feitas com as crianças em casa nesse 

período em que cumprir o isolamento social 

é o mais sensato a se fazer. 

Por isso, trazemos a proposta de 20 

atividades e brincadeiras que buscam 

contribuir para o desenvolvimento de 

nossas crianças pequenas, trabalhando 

com: coordenação motora, cores, formas, 

tamanhos, texturas, estímulo à leitura, 

exploração dos sentidos, enriquecimento 

da linguagem e das possibilidades de 

imaginação e criação.



Porém, mais do que tudo isso, o que nós 

mais queremos com esse material é propor-

cionar momentos de qualidade, prezando 

pelo divertimento, com as crianças que 

moram conosco, sendo nossos filhos ou não.

Sabemos que as crianças pequenas 

(de 0 a 5 anos de idade), mesmo entendendo 

que existe "um tal de corona" que está nos 

impedindo de sair e que exige que nos 

cuidemos sempre mais e mais, ainda não 

tem dimensão de tudo que esse vírus 

envolve, seja na saúde, na economia e em 

tantas outras questões que "borbulham" 

nossa mente (de adultos) diariamente. Para 

elas, o que ficará desse momento será o 

tempo junto com a família e a oportunidade 

de poder brincar e descobrir mais de si e do 

mundo com vocês!

Destacamos ainda, que tanto tempo 

em casa nem sempre significa tempo de 

qualidade. Estamos em casa, juntos, o tempo 

todo. Mas estamos o tempo todo juntos? 

Claramente não. 

O trabalho e o cuidado com a casa 

coexistem agora com as crianças, as 

atividades escolares remotas e as notícias, 

atualizadas em tempo real, que sentimos a 

necessidade de, ao menos, tentar entender. 
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É como se estivéssemos vivendo um 

tempo de "presença ausente". Para que essa 

sensação seja minimizada enquanto todo 

mundo tenta reorganizar a nova rotina, 

propusemos atividades que podem significar 

alguns momentos de respiro (essencialmen-

te das notícias) e de conexão. Propusemos 

atividades que podem significar alguns 

momentos de respiro (essencialmente das 

notícias) e de conexão.

Pensamos ser fundamental aproveitar-

mos esse tempo de quarentena para 

aumentarmos a conexão com aqueles que 

nos cercam. Além disso, para as crianças, 

esse tempo junto é fundamental (indepen-

dente se tem uma pandemia acontecendo). 

Assim, em uma manhã de domingo ou 

depois de um dia exaustivo de trabalho, que 

tal convidar seu filho pra fazer uma das 

atividades propostas?

Convidar é importante porque talvez 

você veja uma das propostas e pense: "Ah! 

Mas meu filho já brinca disso sozinho!". Se isso 

acontece, ótimo! Mas agora é hora de 

convidar para fazer junto. Afinal, uma criança 

nunca dirá a você que teve um dia cansativo 

ou que está estressada, entediada. Ela te 

convidará para brincar. 
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Garantimos para você que pelo menos 

15 minutinhos da rotina diária em que 

consigam parar e estar junto com a criança 

fará uma diferença enorme no dia e nos 

sentimentos dela, temos certeza que 

também trará ótimas sensações e oportuni-

dades de "se desligar" um pouco de tantos 

problemas e focar em "olhar o mundo" com 

os olhos de nossas crianças, o que é muito 

mais encantador!

 Antes de partirmos de fato para as 

atividades, cabe aqui ainda um alerta: é 

preciso estar atento com relação à diferen-

ça entre expectativa e realidade. Nem 

sempre a brincadeira/atividade proposta 

vai ser calma, sem sujeira, sem choro ou 

bagunça. E está tudo bem! Se libertar (ao 

menos um pouco) das regras e das fotos que 

ilustram esse e-book (e que podem passar 

uma imagem de "crianças perfeitas e 

boazinhas que fazem tudo o que lhes é 

proposto") é importantíssimo para poder 

aproveitar o momento e viver a experiência, 

focando no "estar junto". 

Fiquem juntos! Pare tudo que estiver 

fazendo e olhe alguns minutinhos para a 

criança que está ao seu lado, sensível e com 

o olhar extremamente atento a tudo. 
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Esperamos contribuir para que pais, 

mães, tios, tias, avós, avôs, padrastos e 

madrastas possam ter momentos de leveza 

junto as crianças e que a rotina ganhe 

pitadas de alegria compartilhada e de 

sensibilidade, afinal conforme vamos 

crescendo vamos perdendo nossa ânsia em 

descobrir e redescobrir o mundo! Temos 

certeza de que, quando tudo isso passar 

(porque vai passar!) as crianças voltarão 

para a escola cheias de paz pais!

Com carinho, 

Juliana e Michele.

Maio/2020
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Se tem uma "coisa" que as crianças 

amam fazer é nos imitar!" Isso mesmo, as 

tarefas cotidianas, mais simples e geral-

mente as mais "mecânicas", chamam a 

atenção e podem ser oportunidades incrí-

veis para muitos aprendizados. Que tal 

adaptar essas atividades com outros obje-

tos e possibilidades? Essas "adaptações" 

ajudam a explorar: cores, formas, pesos, 

medidas, tamanhos, texturas, cores, noções 

de espaço, enriquecimento do vocabulário, 

quantidades, além de trazer novos desafios 

e várias aprendizagens!

São esses aspectos que a atividade do 

"Varal diferente e divertido", pode propiciar.
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Ÿ Fita transparente larga colante;

Ÿ Balões, bolinhas coloridas (aquelas das 

piscinas de bolinhas);

Ÿ Objetos diversificados de diferentes 

tamanhos e formatos. (utilizem os brin-

quedos das crianças, como peças de 

montar, bonecos, etc.).

UM VARAL DIFERENTE E DIVERTIDO!

VOCÊ VAI PRECISAR DE:
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LUGAR DE CRIANÇA É NA COZINHA!
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Levar as crianças para a cozinha pode 

ser incrível! Ao cozinhar, as crianças apren-

dem sobre autonomia, sobre espera, sobre 

texturas, cores, cheiros, sabores. Além disso, 

é possível trabalhar as quantidades (se não 

exatas, os conceitos de muito/pouco, gran-

de/pequeno). De quebra, você estimula uma 

alimentação mais saudável e que terá 

grande valor afetivo para ela no futuro.

VOCÊ VAI PRECISAR DE:

1 Banana média bem madura amassada;Ÿ  

1  Ovo;Ÿ  

1  Colher de farelo de aveia;Ÿ  

4  Colheres de sopa de leite;Ÿ  

1  Colher de café de essência de baunilha.Ÿ  

Separe os ingredientes em pequenos 

potes ou copos e apresente-os, um a um, 

para a criança. Sempre supervisionando, 

oriente-a a colocar cada ingrediente em 

uma tigela e, depois, a mexer bem, até que 

tudo esteja bem misturado.  Se você se sentir 

segura, ofereça para que seu filho quebre o 

ovo! Eles adoram a experiência!



Em seguida, assuma a parte do fogão e, 

em uma frigideira untada com um pouco de 

manteiga, frite as panquequinhas. Rende 

aproximadamente três pequenas panque-

cas. Pode comer pura ou com geleia.
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TINTA, ESPONJA, PAPÉIS E PAPELÃO:
MUITA ARTE E DIVERSÃO!

10

Essa proposta de atividade / brincadei-

ra visa à construção de barquinhos de papel 

e um "avião" com caixa de papelão. Mesmo 

sendo duas construções distintas, optamos 

por coloca-las na mesma descrição, para 

encorajá-los a deixar as crianças "sujarem-

se" e criarem à vontade.

Ao mesmo tempo em que estaremos 

proporcionando às crianças o desenvolvi-

mento de: suas coordenações motoras - fina 

e grossa-; reconhecimento de cores; explo-

ração dos sentidos e das texturas; desenvol-

vimento da imaginação; enriquecimento de 

vocabulário; possibilidades de criação;  e a 

invenção de "lindas" histórias!

VOCÊ VAI PRECISAR DE:

Ÿ Tinta guache de cores variadas;

Ÿ 1 Esponja cortada em pedaços menores;

Ÿ 1 Pincel de pintura (se a criança preferir);

Ÿ Papel sulfite;

Ÿ Caixa de papelão (de preferência que 

caiba a criança dentro);

Ÿ Cola colorida, glitter, lantejoulas, etc.
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Coloque as tintas guaches em um 

pratinho ou recipiente maior para que a 

criança possa ‘‘molhar’’ a esponja e o pincel e 

peça para ela colorir a folha e a caixa, do jeito 

que achar melhor. Aproveite e pinte com ela!

Depois dobre o papel em formato de 

barquinhos,. coloque em uma bacia com 

água e aproveitem a  ‘‘ grande navegação’’.

Já com a caixa de papelão, após 

colorirem, deixem as abas para fora como 

‘‘duas asas’’  e façam grandes viagens de 

‘‘avião’’ pelo mundo da imaginação.



O jogo da memória é um clássico da 

infância de várias gerações, mas você já 

pensou em fazer o seu próprio jogo da 

memória? O legal de "personalizar" o jogo é 

fazer algo ligado aos interesses da criança. 

Assim, o tema do jogo é mais um incentivo 

para a brincadeira.

Se você tiver uma impressora, pode 

imprimir pares de figuras sobre o tema que 

quiser: animais, dinossauros, carros, perso-

nagens do desenho favorito. E se não tiver 

cartucho colorido, não tem problema! 

Imprima as imagens em preto e branco e, 

sente junto pra pintar (com lápis de cor, 

canetinha, giz de cera ou tinta guache) as 

figuras. Agora, se você não tem impressora, 

também não precisa se preocupar. Por aqui, 

aproveitamos o jornalzinho do mercado! 

Pegamos dois iguais, recortamos as ima-

gens de alguns itens e colamos em quadra-

dinhos de papelão. 

O jogo da memória, além de estimular 

a memória (claro!), permite também que 

sejam trabalhados conceitos de soma 

(pelos pares conseguidos), observação, 

atenção e o aprendizado de regras.

MEU JOGO DA MEMÓRIA!
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FAZENDO A NOSSA TINTA!

Atividades com tinta ensinam muito 

para nossas crianças, seja com texturas, 

sentidos, cores, imaginação, exploração 

artística, coordenação e tantas outras 

possibilidades, Ter tinta em casa é sempre 

bom! Porem em tempos como estes, a tinta 

pode acabar e não está nem em questão  

sairmos para ir atrás. É muito melhor que 

fiquemos em casa e façamos nossa própria 

tinta! Com uma textura diferente, uma 

pintura que fica em alto relevo, que com 

certeza fará muito sucesso!

Ÿ 1  Xícara de farinha de trigo;

Ÿ 1  Xícara de sal;

Ÿ 1  Xícara de água;

Ÿ Papel sulfite;

Ÿ Suco em pó de várias cores, ou corantes 

alimentícios diferentes.

Misture todos os ingredientes, quando 

estiver bem homogêneo, separe em poti-

nhos na quantidade de cores diferentes que 

você tiver. Se tiver aquela assadeira para 

VOCÊ VAI PRECISAR DE:
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cupkakes é interessante separar um pouco 

da massa da tinta nela. Feito isso, é só mistu-

rar em cada recipiente uma cor diferente. 

Ah! E que a criança ajude no preparo!

Quando estiver tudo pronto, é só pegar 

papel, desenhos impressos e colorir! Como 

sugestão: pegue prendedores de roupa e 

coloque, algodão, folhas secas, barbante e 

etc. Assim você pode criar pinceis diferentes 

e divertidos para essa pintura!



Plantar o feijão no algodão. Para crian-

ças pequenas, não é preciso dar grandes 

explicações sobre biologia. Por aqui, a con-

versa foi: "viu como é importante tomar água 

e descansar bem pra poder crescer forte 

como a plantinha do feijão?" – isso porque 

molhávamos o feijão todos os dias e o 

colocávamos pra "dormir" na janela.

Para crianças maiores pode ser bem 

legal conversar sobre as partes da planta 

(raiz, caule e folhas) e até trabalhar uma 

alusão ao corpo humano (cabeça, tronco e 

membros), estimulando a percepção da 

natureza como vida a ser preservada!

Para fazer a atividade, forre o fundo de 

um potinho qualquer com algodão, coloque 

alguns grãos de feijão (três ou quatro são 

suficientes), molhe até o algodão ficar bem 

úmido e coloque no beiral (ou próximo) da 

janela. Recomenda-se uma janela onde 

bata apenas o sol da manhã (mais fraco) e 

pouco vento. Todos os dias (principalmente 

se o clima estiver seco) molhe novamente o 

algodão e então é só esperar! Para começar 

a germinar, leva uns 4 ou 5 dias, mas depois 

que começa ele cresce super rápido!

PLANTA QUE CRESCE!

16



17



Um clássico quando o assunto é acal-

mar as crianças pequenas são as "Garrafas 

Sensoriais", cheias de cores e objetos peque-

nos que "vão e vêm", essas garrafas auxiliam 

no desenvolvimento tátil, na percepção e no 

desenvolvimento da concentração, por isso, 

são muito usadas para acalmar. 

Porém, quando falamos de crianças 

maiores, a partir de 1 ano e meio, essas 

garrafas, além de possibilitar tudo isso, 

também são excelentes meios de desenvol-

ver a coordenação motora fina (o movimen-

to de pinça, que acreditamos que você 

também já tenha ouvido falar, e que é funda-

mental para o processo de escrita). 

Ÿ 1 Garrafa plástica transparente, com 

água e pequena, (que a criança consiga 

carregar sozinha);

Ÿ Glitter, lantejoulas, miçangas, grãos 

variados, EVA colorido e picado, etc. Fique 

à vontade para ver o que mais cabe 

dentro da garrafa, quanto mais variado e 

colorido, mais vai chamar a atenção.

‘‘BRILHA, BRILHA’’ - CONSTRUINDO
NOSSA GARRAFA SENSORIAL!

VOCÊ VAI PRECISAR DE:
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Às vezes não temos muitos recursos, 

mas basta olhar em volta pra perceber 

opções criativas e simples para brincadei-

ras. Usando um boneco e um pouco de fita 

crepe (ou qualquer outra que você tenha em 

casa) é possível brincar de "fazer curativos".

Além de estimular a imaginação e a 

fantasia (ao criar o contexto do boneco 

machucado), é possível ajudar a criança a 

ressignificar as próprias experiências de 

ferimentos ou visitas ao médico. A brincadei-

ra também estimula o tato pela textura da 

fita (lado colante e não colante), desenvolve 

a coordenação motora (fina e ampla), 

trabalha a noção de esquema corporal 

(com as partes do corpo), auxilia na noção 

de lateralidade (em cima, embaixo) e enri-

quece o vocabulário.

TEMOS UMA EMERGÊNCIA, DOUTOR!
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ORDENANDO AS LETRAS E FORMANDO
PALAVRAS COM 2 ANOS?!

Um elemento que faz parte da aprendi-

zagem das crianças e que causa muuiitaa 

ansiedade é em relação ao processo de 

leitura e escrita, não é mesmo? Não vemos a 

hora que nossos/as filhos/as reconheçam a 

letra do nome, comecem a escrever e ler!

Com as crianças pequenas, então, a 

ânsia para que esse processo ocorra e se 

consolide antes da chegada ao Ensino 

Fundamental é ainda maior. Para acalmar 

nosso coração e tirar um pouco dessa ansie-

dade, vamos deixar uma dica de atividade 

bem simples que podemos fazer em casa 

para apresentar as letras para nossas crian-

ças de uma maneira divertida, enriquecen-

do sua linguagem, e sem nenhum tipo de 

"cobrança". Não se esqueçam de que alfa-

betização é um processo, e que quanto mais 

sentido e significado tiver, melhor será a 

aprendizagem delas.

Para esta atividade você precisará de: 

retângulos de papel, divida uma folha sulfite 

em 8 partes não muito grandes. Escreva uma 

palavra (de preferência com duas sílabas, 

por exemplo: gato, pato, casa.) duas vezes, 

ou seja, em dois retângulos. 
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Deixe um dos retângulos com a pala-

vra toda, e no outro corte letra por letra e 

embaralhe Coloque a palavra para a crian-

ça, fale o que está escrito e peça a ajuda dela 

para colocar as letrinhas que estão mistura-

das em ordem. Assim, olhando a palavra 

completa a criança fará a correspondência 

letra por letra e irá montando a palavra. Sua 

intervenção é fundamental, ajudando-a a 

encontrar as letras e falando qual a letra que 

ela deve colocar em cada momento. 

Como sugestão, essa atividade tam-

bém pode ser feita com nomes das pessoas 

que convivem com a criança, ou de objetos 

que fazem parte de seu dia a dia. 



Atividades feitas no papel também 

podem ser  muito divertidas!

Para esta, basta fazer o contorno da 

mão com uma caneta no papel e brincar de 

pintar cada dedo de uma cor, associando os 

nomes dos dedos com as tradicionais músi-

cas. Ao final, também colamos fitas em cada 

um dos dedos (elas estavam por perto e nos 

perguntamos: por que não?).

Conhecer os próprios dedos (cons-

ciência corporal), nomeá-los, trabalhar as 

cores e cantar juntos são aprendizagens 

proporcionadas por essa brincadeira e que 

vão render momentos muito gostosos!

Papai dedo, papai dedo, onde está? 

Aqui estou! Aqui estou! Como vai?

Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está?

 Aqui estou! Aqui estou! Como vai?

Irmão dedo, irmão dedo, onde está? 

Aqui estou! Aqui estou! Como vai?

Irmã dedo, irmã dedo, onde está?

Aqui estou! Aqui estou! Como vai?

Bebê dedo, bebê dedo, onde está? 

Aqui estou! Aqui estou! Como vai?

FAMÍLIA DEDO, ONDE ESTÁ?

PARA QUEM NÃO CONHECE AS MÚSICAS
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Polegares, polegares, onde estão?

Aqui estão! Eles se saúdam, eles se saúdam, 

e se vão! E se vão!

Indicadores, indicadores, onde estão? 

Aqui estão! Eles se saúdam, eles se saúdam, 

e se vão! E se vão!

Dedo médio, dedo médio, onde estão? 

Aqui estão! Eles se saúdam, eles se saúdam, 

e se vão! E se vão!

Anelares, Anelares, onde estão? 

Aqui estão! Eles se saúdam, eles se saúdam,

 e se vão! E se vão!

Dedo mínimo, dedo mínimo, onde estão? 

Aqui estão! Eles se saúdam, eles se saúdam,

 e se vão! E se vão!



Uma amiga diferente: Construindo nossa 
fantoche!

Essa atividade é um clássico quando o 

assunto é criança pequena. Quem nunca 

observou o encantamento que as histórias e 

fantoches despertam nas crianças ?

E nós podemos criar nosso fantoche 

em casa, com a ajuda da criança, de uma 

maneira bem simples e divertida, desenvol-

vendo a percepção, imaginação, coordena-

ção, linguagem, expressão e empatia. e mais 

do que isso histórias lindas e muito diverti-

das, que podem trabalhar conhecimentos 

importantes na formação da criança.

Ÿ Meia velha (de qualquer cor);

Ÿ Barbante, lã, linha (o que tiver em casa, e 

for mais grosso, para fazer os cabelos);

Ÿ Botões, caneta permanente, papel 

cortado, EVA, (algo para fazer os olhos);

Ÿ Lacinhos, miçangas, lantejoulas (o que 

tiver para enfeitar).

Coloque a meia na mão e com o auxílio 

de alguma cola prenda a linha no topo, 

depois é só fazer ou colar os olhos. Cole os 

enfeites. Use a criatividade, sem medo! 

UMA AMIGA DIFERENTE:
CONSTRUINDO NOSSA FANTOCHE!

VOCÊ VAI PRECISAR DE:
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Pronto! Está feito um(a) amigo(a) bem 

divertido para a criança brincar. Você pode 

fazer dois e ficar com um em sua mão para 

interagir com o que está na mão da criança. 

aproveitem e criem lindas histórias!
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Essa brincadeira precisa de uma 

preparação no dia anterior, mas é super 

simples pelos materiais. Você só precisa de 

um pote (tipo de sorvete) e alguns brinque-

dos de plástico, que possam molhar.

Um dia antes, coloque os brinquedos 

dentro do pote, cubra com água e leve ao 

congelador. Se seu filho for mais velho, 

coloque algum corante na água, para que a 

os brinquedos não fiquem tão aparentes. No 

dia seguinte, se você tiver espaço, estenda 

uma toalha no chão, coloque o bloco de gelo 

e brinque com ele de "resgatar" os brinque-

dos com a ajuda de um borrifador de água e 

ferramentas de brinquedo.

Outra opção é levar o bloco de gelo 

para o banho, onde ele derreterá mais 

rápido (melhor para os pequenos, que não 

se concentram  por muito tempo).

As diferenças de temperatura, as 

texturas (dos bonecos se revelando) e a 

concentração são ótimos estímulos propor-

cionados por esta brincadeira. Além disso, 

criar uma história de resgate do boneco e 

visualizar o gelo derretendo estimula a 

fantasia e a empatia.

RESGATE NO GELO
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Blocos de encaixe são sempre bem-

vindos e mais do que criar castelos e torres 

gigantescas, que rendem brincadeiras 

muito divertidas, eles também podem ser 

usados de outras formas. Então vamos lá?

Tudo que vocês irão precisar é de: 

blocos de encaixe pode ser de qualquer 

tamanho; adesivos (de alguma persona-

gem que a crianças goste); e tesoura.

Separe os blocos dos mesmos forma-

tos, tamanhos e cores em duplas, por exem-

plo: dois blocos de dois pinos verdes; dois 

blocos de dois pinos amarelos, e assim por 

diante. Escolha o tamanho do bloco de 

acordo com o tamanho do seu adesivo. Feito 

isso, pegue um adesivo de uma das perso-

nagens e corte ao meio, separando a cabe-

ça do corpo, e cole cada uma das partes nos  

blocos, de preferência de mesma cor. 

Pronto! Seu jogo está montado! Agora, 

misture todas as partes de todas as perso-

nagens e peça para que a criança encontre 

e monte cada uma delas. Essa atividade 

além de desenvolver, concentração, memó-

ria, percepção, levantamento de hipóteses, 

CADÊ A CABEÇA, CADÊ O CORPO?
MONTANDO FIGURAS COM BLOCOS!
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trabalha com o esquema corporal, funda-

mental para que a criança compreenda 

cada parte do corpo, aproveitem e também 

criem novas personagens!



Para esta atividade, tudo o que você 

precisa é de fotos da família. E, convenhamos, 

hoje em dia, que temos o celular sempre à 

mão, fica fácil ter um arsenal de registros 

interessantes! Em tempos de quarentena, dá 

até pra pedir pra família fazer umas fotos 

novas e mandar pra você imprimir, assim 

envolve a família toda!

As impressões não precisam ser profis-

sionais. A impressora de casa e folhas de 

papel sulfite dão conta! Depois de imprimir as 

fotos selecionadas com a ajuda da criança 

(por que não?) escolha um cantinho da casa 

e cole com fita crepe (que danifica menos a 

parede), mas pode ser a que você tiver.

Colar as fotos na altura da criança 

permite que ela se sinta parte da atividade  

Além disso, estimula a capacidade estética, 

fortalece os laços familiares, auxilia na noção 

de sociabilidade e o início do aprendizado da 

história (partindo do próprio mundo e da 

própria história, ampliando-se depois). Vale 

ainda ter uma conversa gostosa sobre como 

a família se formou, como foi a chegada dela 

ao mundo. Enfim, essa atividade constrói 

memórias que vão além das fotos no papel!

MINHA HISTÓRIA
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Encha cada um dos balões com uma 

cor de água e alterne com a farinha, os grãos 

e o papel picado. Se quiser pode usar outros 

elementos para colocar dentro dos balões, 

cuide apenas para que eles não estourem. 

Feito isso, encha-os de ar, mas não muito 

para que a criança não consiga ver exata-

mente o que tem dentro. Com o barbante 

faça um varal, pode ser amarrando em duas 

cadeiras, como preferir. Depois, pendure os 

balões, um ao lado do outro. E pronto! Agora, 

peça para que a criança adivinhe o que tem 

dentro de cada balão, deixe que ela explore, 

chacoalhe, pegue, só não a deixe estourar 

ainda. Você também pode desafiar ela a 

dizer a cor e o que tem dentro. 

Após toda essa exploração, é hora de 

estourar! Se a criança quiser e se sentir à 

vontade deixe que ela estoure, se não, tudo 

bem! Peça para ela indicar a cor, dizer o que 

acredita que tem dentro e você estoura! É 

importante estourar um por vez, e mostrar à 

criança o que tinha dentro refutando ou 

confirmando suas hipóteses. Aproveitem!!

Desafiar as crianças durante uma 

brincadeira é um dos grandes segredos 

O QUE SERÁ QUE TEM DENTRO 
DO BALÃO?
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Ÿ Balões coloridos;

Ÿ Barbante, lã, linha (o que tiver em casa);

Ÿ Água com tinta colorida (pode ser 

guache, suco, corante alimentício, o que 

você tiver, de diferentes cores);

Ÿ Farinha; Grãos (feijão, milho, arroz, o que 

preferir ou todos); Papéis picados.

VOCÊ VAI PRECISAR DE:

para "prender" sua atenção, fazendo com 

que ela busque hipóteses e meios de "resol-

ver" a questão apresentada. Por isso, essa 

atividade/brincadeira com balões é muito 

interessante, pois além de desenvolver a 

percepção, memória, pesos, quantidades, 

noção de cores, linguagem, ela também 

desafia a criança a resolver um problema 

central "o que tem dentro do balão"? 



Esta é uma das atividades mais simples 

que se pode fazer em casa com as crianças! 

Basta sugerir que os prendedores de roupa 

sejam enfileirados ou que se construa 

formas geométricas com eles. Por aqui, eles 

viraram até "peixes" que nadavam pelo mar...

Se você tiver prendedores coloridos, dá 

até pra organizar os prendedores seguindo 

uma sequência determinada: primeiro o 

azul, depois o verde e depois o vermelho, por 

exemplo. E se, assim como a gente, só tiver os 

de madeira, pode pintar alguns para brincar 

com as cores (está nos nossos planos). 

Apenas se lembre de não usar os prendedo-

res pintados para as roupas molhadas, já 

que a tinta pode mancha-las.

A atividade simples, no entanto, pode 

auxiliar em aprendizagens bem complexas: 

coordenação motora fina, sequência, 

formas geométricas, estímulo à imaginação, 

noções de ordem e concentração.

Mas, o mais importante: sentar pra 

brincar junto traz uma riqueza pra atividade 

que ninguém diz ao primeiro olhar!

OLHA A FILA!
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Correr, pular, subir, descer, dançar, 

rodar... são brincadeiras cotidianas na vida 

de nossas crianças pequenas não é mes-

mo? Quem nunca teve "um mini infarto", com 

seu filho(a) correndo em cima do sofá, ou 

pulando na cama? Criança e movimento é 

uma combinação fantástica e "explosiva"! E 

parece que elas não se cansam, nunca! Haja 

fôlego! Então, vamos gastar "toda essa 

energia", com uma dica de brincadeira 

muito simples, mas que desafia a criança a 

explorar seus movimentos e possibilidades .

Separe aí: garrafa pet com um pouco 

de água, ou um jogo de boliche caso a crian-

ça tenha; barbante; um colchonete ou uma 

piscina de bolinhas; giz (aquele de lousa) e o 

que mais você achar interessante. 

Se você mora em uma casa pode usar 

a garagem ou o quintal, se mora em um 

apartamento, aproveite o maior espaço que 

tiver. Feito isso, crie um percurso! Amarre os 

barbantes para que a criança tenha que 

passar embaixo, depois coloque as garrafas 

(pet ou de boliche) como desejar, atente-se 

apenas para que fiquem numa distância 

que a criança consiga passar ao meio.

PERCURSO EM CASA!
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Com o giz, desenhe um zig-zag no chão, 

e finalize o percurso com uma bolinha para 

que a criança tenha que arremessar dentro 

da piscina de bolinhas ou de um cesto).

Apresente o percurso para a criança e 

peça para ela cumprir. Você pode deixa-la 

livre para explorar nas primeiras vezes e 

depois "mostrar como você quer" que ela 

faça. Desafiando-a ainda mais. Se a criança 

for muito pequena, menor de 3 anos, não 

faça um percurso muito grande, pois ela 

pode dispersar ao longo, comece menor e vá 

criando outros e ampliando nos demais dias.  

38



Se você tem um varal de chão, deixe 

pra lavar as roupas mais tarde e aproveite 

pra fazer essa brincadeira! Em pequenos 

papeis, escreva o nome de histórias que 

você saiba contar ou títulos de livros que 

você costuma ler para o seu filho e pendure-

os no varal com prendedores. Cubra o varal 

com uma coberta e está feita .

Convide a criança para entrar na caba-

na e peça que ela escolha uma história, 

puxando um dos papeis pendurados. Leia ou 

conte a história selecionada e, depois ela 

escolhe mais uma, até acabarem as opções.

Além de muito divertida, a atividade 

proporciona o estímulo à leitura, a imagina-

ção e a fantasia (pelas histórias e pelo fato 

de ser mágico estar dentro da cabana) e a 

coordenação motora (aplicação de força 

para puxar os papeis dos prendedores).

CABANA-VARAL DE HISTÓRIAS.
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Um clássico  que faz o maior sucesso 

com as criaenças (e com nós adultos tam-

bém) é a massa de modelar. Com  diferentes 

cores e facilidade de manuseio, proporcio-

nam momentos de criação e exploração. 

Quem nunca criou comidinhas, obje-

tos, animais, pessoas, letras, números,, boli-

nhas e tantas outras "coisas", com as massi-

nhas de modelar não é mesmo?

Além de proporcionar o desenvolvi-

mento da criação e imaginação, a massinha 

ajuda na coordenação motora, na amplia-

ção dos sentidos, na compreensão das 

cores e formas... Por isso, é sempre uma 

brincadeira bem-vinda e muito divertida!

Mas não precisa sair ligando em deli-

very de livrarias ou loja de brinquedos pedin-

do massinha, pelo contrário, mais do que 

explorar e brincar com a massinha, quando 

a fazemos trabalhamos ainda mais concei-

tos importantes para o desenvolvimento de 

nossas crianças, como: quantidades, cores, 

texturas... já na sua confecção! Então vamos 

fazer nossa própria massinha?

FAÇA VOCÊ MESMO SUA
MASSINHA DE MODELAR
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 4  Xícaras de farinha de trigo;Ÿ  

 1  Xícara de sal;Ÿ  

 3  Colheres de sopa de óleo;Ÿ  

 1  Xícara e meia de águaŸ  

 Suco em pó, corante ou guache.Ÿ  

Coloque todos os ingredientes em um 

recipiente menos a água e o corante. Vá 

adicionando a água aos poucos, até que 

fique com a consistência desejada. E ao final 

misture com o corante, suco ou guache da 

cor desejada. Prontinho! Agora é só brincar e 

modelar muito!!

VOCÊ VAI PRECISAR DE:
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Quem nunca brincou de sombras 

durante uma falta de energia, que atire a 

primeira vela! O que a gente esquece é que 

não precisa esperar acabar a energia pra 

brincar de sombras. Além disso, atualmente, 

temos o celular sempre à mão – e eu desco-

nheço um aparelho que não tenha uma 

lanterna. Se for o caso do seu, recorra (com 

cuidado extra!) à vela ou a uma lanterna 

comum à pilha.

Com a lanterna em mãos, basta apa-

gar as luzes e aproveitar. A brincadeira se 

desenvolve melhor à noite, ou seja, ajuda a 

relaxar após um dia cansativo e dar boas 

gargalhadas pra todo mundo dormir melhor.

Além da imaginação e da fantasia, 

estimuladas pela brincadeira, são trabalha-

das a coordenação motora e, com a noção 

de luz e sombra,  a capacidade estética.

JUNTOS. NO CHORO, NO RISO,
NA LUZ E NA SOMBRA



É importantíssimo lembrar que, no fundo, 

"qualquer coisa vira atividade"! As crianças, no 

geral, sentem prazer em ajudar e se conec-

tam com os adultos enquanto desenvolvem 

juntos qualquer tarefa. É o fato de estar junto,  

de compartilhar que promove conexão.

Pensando nisso, listamos abaixo ativi-

dades cotidianas, que todos desenvolvemos 

para manter a casa funcionando, e que 

podem contar com a ajuda das crianças! 

Nossos filhos têm quase três anos e essa lista 

é plenamente possível de ser desenvolvida 

com a ajuda de crianças nessa idade. Se seu 

filho é mais novo ou mais velho, pense em 

adaptações e busquem essa conexão no 

cotidiano, tão importante para a formação 

geral (enquanto seres humanos) de nossas 

pequenas pessoas!

Ÿ Colocar a roupa suja no cesto (e/ou na 

máquina de lavar);

Ÿ Colocar a comida e/ou a água do 

cachorro.

Ÿ Pegar (e/ou guardar) os itens do café da 

manhã na geladeira (ou no armário);

BÔNUS: ATIVIDADES COTIDIANAS
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Ÿ Colocar a mamadeira (ou pratos e talhe-

res) na pia depois de comer/usar;

Ÿ Limpar pequenas superfícies ou pequenos 

(acidentes), como um copo de água que 

virou e derramou (sem quebrar);

Ÿ Lavar pequenas peças de roupa.



Michele é pedagoga, mestre e doutora 

em Educação pela UFSCar, atua como pro-

fessora das modalidades presencial e à 

distância nos cursos de Licenciatura em 

Pedagogia do Unicep e como professora de 

Educação Infantil na Prefeitura Municipal de 

São Carlos-SP. Está passando a quarentena 

em sua casa (que poderia ter um quintal 

maior, tem horas que dá uma vontade de 

quebrar tudo!) com sua filha Maria Clara (2 

anos e 9 meses), seu marido que está em 

home office, seus dois gatos e trabalhando 

também em home office. 
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Juliana é pedagoga, alem de ter mes-

trado e doutorado em Fundamentos da 

Educação pela Universidade Federal de São 

Carlos (UFSCar) e atua como professora das 

modalidades presencial e a distância no 

curso de Licenciatura em Pedagogia do 

Centro Universitário Central Paulista  (Uni-

cep). Está vivendo a quarentena em um 

apartamento de 44m² sem varanda (socor-

ro!) junto com seu filho Henrique (de 2 anos e 

8 meses), seu marido (que alterna períodos 

de trabalho com períodos em quarentena), 

uma cachorra e o trabalho em home office.

AS AUTORAS
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