
MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 
 

 

 

  EDUCAÇÃO INFANTIL 
MATERIAL COMPLEMENTAR – MATERNAL I 
 

 

3º BLOCO 

Prezadas famílias, esperamos que  vocês estejam 

bem, sempre na certeza de que logo tudo isso vai 

passar e que voltaremos em breve a recebê-los com 

muita alegria nas escolas do nosso município. 

Chegamos ao 3º bloco das propostas de interações e 

brincadeiras e esperamos que vocês estejam  

aproveitando para vivenciar bons momentos com 

seus filhos. 

Nosso propósito é manter o vínculo escolar com as 

crianças neste tempo de distanciamento social e 

colaborar para que os pequenos tenham bons 

momentos em família e ricas experiências por meio 

das propostas sugeridas. 
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As sugestões de interações e brincadeiras do terceiro bloco trazem atividades para o 

desenvolvimento progressivo das habilidades manuais e corporais, com propostas de 

deslocamentos de objetos e do próprio corpo de diferentes formas, em diferentes 

espaços. 

 Todas as propostas devem acontecer sempre perante a supervisão de um adulto. Com 

materiais de fácil acesso, deixem a imaginação e a fantasia tomarem conta.  São 

atividades desafiadoras para os pequenos, incentive, comemore, aplauda suas 

conquistas. 

 

 

SUGESTÕES: 

 

 

1- Paliteiro gigante 

Materiais necessários: uma lata com vários furinhos e palitos pequenos com 

as pontinhas cortadas. Vocês podem decorar a lata pintando, colando papéis 

coloridos.  

Como brincar: convide a criança para ajudar a guardar os palitos no paliteiro 

gigante. Pra animar a brincadeira, separe os palitinhos em número igual para 

todos os participantes e ao sinal do 

adulto, todos começam a guardar os 

palitos. Ganha aquele que terminar de 

colocar primeiro. 

 

Lembrete: é importante respeitar o ritmo 

da criança. A brincadeira deve acontecer 

sempre na supervisão de um adulto.  
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2- Torre de macarrão 

Materiais necessários: massinha ou fita adesiva, macarrão espaguete ou canudinho de 

refrigerante e macarrão cilindro cortadinho (tortilhone ou padre nosso). 

Como brincar: prenda um macarrão espaguete ou canudinho de refrigerante na mesa 

com um pedaço de massinha ou fita adesiva, um para cada participante. Separe um 

pouco de macarrão tipo cilindro cortadinho para cada um. Ao sinal do adulto o macarrão 

deve ser empilhado colocando um sobre o outro até o final do espaguete ou canudinho.  

                                                                                                                                                                                                                                     

 
 
 
 

3- Pescaria  

Materiais necessários: dois potes de plástico ou bacias, tampinhas de garrafa pet e 

similares, coador de chá ou canequinha de plástico. 

Como brincar: em um dos potes ou bacia, 

coloque um pouco de água e as tampinhas 

de garrafa que imitarão os peixinhos. 

Entregue o coador de chá ou canequinha 

para a criança convidando-a para a pescaria. 

A ideia é pescar os peixinhos com o coador 

de chá ou canequinha e colocá-los no outro 

pote. Ao final da brincadeira o adulto 

poderá ajudar na contagem dos peixinhos 

pescados, quais cores eles têm.  
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4- Circuito motor 

Materiais: cobertor ou tapete dobrado, travesseiros ou almofadas e fita crepe 

ou tecidos enrolados para fazer um caminho. 

Como brincar: monte o circuito colocando travesseiros ou almofadas um na 

frente do outro, um cobertor ou tapete e por último forme um caminho 

estreito com dois pedaços de fita crepe coladas no chão ou dois tecidos 

enrolados. A proposta é que a criança caminhe sobre as almofadas, role ou se 

arraste no tapete ou cobertor, percorra o caminho andando sobre as duas fitas 

coladas no chão e dê um abraço no adulto que estiver acompanhando a 

brincadeira. Ufa, você venceu o percurso. Parabéns!      
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5- Teia de aranha 

Material: fita adesiva, bolinhas de plástico 

ou de jornal. 

Como brincar: estique a fita adesiva de 

um lado a outro da parede ou móvel, 

entrelaçando na altura da criança e com o 

lado colante para baixo. Convide-a para 

fazer bolinhas de jornal e quando 

estiverem prontas, converse um pouco 

com ela sobre as aranhas, procurar pelos 

espaços alguma teia para que observem. Espalhe os ovinhos de jornal ou 

bolinhas pelo chão e peça para que grudem na teia adesiva. Inicie a 

brincadeira para que a criança continue, a atividade é desafiadora e de ricas 

experiências. Lembrando que as bolinhas devem ser pequenas para que 

grudem na teia.  

       

 

Até a próxima semana. 
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