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Carta ao leitorCarta ao leitorCarta ao leitorCarta ao leitorCarta ao leitor

Quando iniciei o preparo dessa Coleção, reportei-me por
inteiro à minha infância. Encontrei, no fundo de minha memória,

um passado intacto, recoberto de jogos e brincadeiras que,
tenho certeza, fizeram parte de meu desenvolvimento afetivo-

intelectual e ajudaram a me tornar uma pessoa adulta
adaptada ao mundo exterior. Mergulhando nesse tempo, tomei

consciência da importância das atividades lúdicas no
fortalecimento do ego e o relevante suporte nas ações e

relações da vida adulta.
Portanto, na realização deste trabalho, além da

conscientização da importância da ludicidade na infância,
buscou-se oferecer à criança uma série de atividades, jogos e

brincadeiras, selecionadas com respeito e dedicação.
Para levar a efeito esses objetivos, a participação da família

é de vital importância. Ela, como encarregada da transmissão
do conteúdo das atividades propostas no livro, é uma valiosa

aliada na consolidação dos seus resultados.
Aos leitores desta Coleção, desejo que ela lhes seja útil.

Às crianças e às famílias, desejo que proporcione
momentos de prazer, alegria e conhecimento.

Ana Maria Reissig OliveiraAna Maria Reissig OliveiraAna Maria Reissig OliveiraAna Maria Reissig OliveiraAna Maria Reissig Oliveira
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Melhor - PIM.
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ApresentaçãoApresentaçãoApresentaçãoApresentaçãoApresentação

O Programa Primeira Infância Melhor (PIM), política pública pioneira no
estado do Rio Grande do Sul, foi implantado em 2003 e tornou-se lei estadual
nº 12544 em 03 de julho de 2006, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Sua trajetória vem contribuindo para o elenco de ações de prevenção
voltadas à redução da mortalidade infantil, dos índices de violência e à
promoção do desenvolvimento humano, sendo importante recurso para
quebrar o ciclo de pobreza intergeracional.

Esta publicação vem consolidar uma importante iniciativa,
especialmente porque coloca em prática o objetivo do programa, que
é orientar as famílias, a partir de sua cultura e de suas experiências, para
que promovam o desenvolvimento integral de suas crianças por meio da
ludicidade.

A base metodológica está no reconhecimento da importância do
brincar. O brincar facilita o crescimento, o desenvolvimento afetivo e
cognitivo, possibilita e conduz a relacionamentos grupais saudáveis.
Estudos demonstram que, através de atividades lúdicas, a criança explora
muito mais sua criatividade, melhora sua conduta no processo de
ensinoaprendizagem e sua autoestima. O indivíduo criativo é um
elemento importante para o funcionamento efetivo da sociedade, pois
é ele quem faz descobertas, inventa e promove mudanças.

São nos primeiros anos de vida do ser humano que têm início os
primórdios do processo imaginativo, da capacidade de viver criativa
e construtivamente e da experiência cultural. Sendo assim, tudo que
pudermos fazer por nossas crianças neste período significará uma
importante herança, não somente na sua trajetória individual, mas
também para seu entorno social e cultural.

Dessa forma, percebeu-se a importância e a necessidade de compor,
junto com vários profissionais, uma coletânea que abrangesse as mais
variadas manifestações culturais, de forma a instrumentalizar a família e
mostrar, de modo significativo, a abrangência e relevância da ludicidade.
Por constituir-se como equipe interdisciplinar, profissionais das áreas de
educação, cultura, artes, saúde e serviço social uniram saberes e
conhecimentos na construção deste material rico e criativo.
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Na sua produção, além do trabalho de caráter interdisciplinar, ressalta-se
o importante apoio institucional das Secretarias afins ao PIM, como Saúde,
Educação, Justiça e Desenvolvimento Social e, em especial, da Secretaria da
Cultura.

Para compor esta coletânea, foi realizada vasta pesquisa de bibliografias
importantes nesta área, a fim de construir uma obra com as mais diversas

variações da cultura brasileira. Todo o conteúdo aqui compilado encontrase
referenciado nas bibliografias citadas ao final de cada volume.

A Coleção Fazendo Arte Livros Infantis – Atividades Lúdicas com o PIM
irá trazer muitas brincadeiras, práticas e exercícios de interação para os

pais ou cuidadores e suas crianças, sempre buscando fortalecer os
vínculos familiares.

Os livros contemplam múltiplas opções de atividades culturais
direcionadas às crianças e suas famílias, objetivando o desenvolvimento

de sua capacidade criativa, o bem estar físico, afetivo e emocional, além
de suas habilidades artísticas dentro de um contexto cultural rico, em que

recursos naturais poderão fazer parte de um novo cotidiano lúdico e
criativo. Brinquedos e demais objetos sugeridos poderão ser

confeccionados com materiais recicláveis, encontrados dentro da
realidade das famílias, em especial daquelas que se encontram em

situação de vulnerabilidade social. A elaboração do material será
realizada de forma lúdica, fazendo deste momento um diferencial que

imprime, no objeto construído, o encantamento
desta publicação.
Assim, esta coleção servirá como um excelente recurso

sociocultural no desenvolvimento da primeira infância, objetivando
oportunizar o contato dos leitores com o mundo da arte, facilitar o

acesso a letras de músicas, cantigas e versos infantis, propiciar às
crianças e suas famílias um contato mais direto com o universo das
manifestações artístico-culturais, além de beneficiar a convivência
familiar saudável e a leitura do mundo por meio da participação dos pais

e filhos no desenvolvimento dos trabalhos propostos na coletânea.
Cada livro irá tratar sobre um assunto:

O volume I aborda a criação de objetos como fantoches, máscaras
e livros, oportunizando uma ligação entre crianças e famílias por meio

do teatro e da expressão corporal.
O volume II tem seu foco em artes plásticas, móbiles e

dobraduras, incentivando, também, o desenvolvimento artístico
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das crianças - fator muito importante para o aprimoramento da motricidade
e criatividade.

O volume III apresenta às crianças e suas famílias opções criativas para
confecção de brinquedos que irão valorizar a cultura, bem como a
interatividade da criança com a arte.

O volume IV traz música e poemas direcionados à primeira infância. A
música tem o dom de encantar as crianças, sendo de grande importância
não só como entretenimento, mas como auxílio no aprendizado da fala, no
aprender a ouvir e na coordenação motora. A literatura contém a magia
de criar um mundo de sonhos, propiciando o desenvolvimento da
imaginação infantil.

Estima-se que milhares de famílias tenham contato com este
material, incentivando o interesse tanto da criança e de seus familiares,
como de educadores, de gestores e da comunidade em geral.

O PIM orgulha-se do sucesso deste trabalho conjunto, que vem
crescendo e amadurecendo ao longo dos anos e que beneficiará tantas
famílias e crianças no Estado do Rio Grande do Sul.

O despertar da atenção carinhosa e cuidadosa para a primeira infância
garante uma mudança em direção a uma sociedade mais integrada, menos
violenta e mais saudável. Se esta Coleção transmitir isso aos leitores, então
terá atingido seus objetivos. Com imenso prazer apresentamos mais esta
ferramenta para a sustentabilidade do Programa e de ações em prol da
Primeira Infância.
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EEEEEU U U U U QQQQQUUUUUE E E E E FFFFFIIIIIZ Z Z Z Z !!!!!
EU QUE FIZ é uma coleção de ideias. Ideias para você construir objetos,

brinquedos e enfeites que podem ser feitos com material de baixo custo e, até

mesmo, com objetos  que se costuma jogar no lixo.

No começo, você pode copiar nossos modelos como estão nas

ilustrações. Mas, com o tempo, você vai começar a inventar; a substituir os

materiais de que não dispõe por outros mais fáceis de se obter. Dos

brinquedos que nós sugerimos, você pode tirar novas ideias.

Uma forma divertida de utilizar esta coleção é chamando a família e suas

crianças para confeccionar e brincar.

É bom juntar bastante material para se ter mais recursos para fazer os

brinquedos.

Nesta coleção, você vai trabalhar as 4 dimensões: cognitivo, motor,

sócioafetivo e linguagem.

Na verdade, o que importa não é só o objeto que a criança vai fazer. O

mais divertido é construir, inventar e criar. E, depois, quando o brinquedo

ficar pronto, você vai observar a alegria da família em mostrá-lo a todo

mundo e dizer com orgulho:

EEEEEU U U U U QQQQQUUUUUE E E E E FFFFFIIIIIZ Z Z Z Z !!!!!
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Volume IVolume IVolume IVolume IVolume I
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Fluxograma de
Funcionamento
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Desenvolvimento InfantilDesenvolvimento InfantilDesenvolvimento InfantilDesenvolvimento InfantilDesenvolvimento Infantil
0 a 3 anos0 a 3 anos0 a 3 anos0 a 3 anos0 a 3 anos

Como sou no nascimentoComo sou no nascimentoComo sou no nascimentoComo sou no nascimentoComo sou no nascimento
Fico assustado, pois meu corpo se separa do corpo da mamãe e tudo é novo!

Choro e me agito. Só uma coisa me tranquiliza: ser posto perto da mamãe,

ser tocado, acariciado, ser olhado e escutado, por ela e pelo papai. Com o

olhar brilhante e alerta, procuro o olhar deles e nele me acalmo.

O que podemos fazer juntosO que podemos fazer juntosO que podemos fazer juntosO que podemos fazer juntosO que podemos fazer juntos

Eu, papai e mamãe precisamos nos tocar, nos acariciar, nos olhar, nos escutar.

Nos primeiros dias de vida, aprendo essencialmente pelos olhos e pelo toque,

por isso, carrega-me com firmeza, com braços calorosos e olhando-me nos olhos.

Como sou no meuComo sou no meuComo sou no meuComo sou no meuComo sou no meu
primeiro mês de vidaprimeiro mês de vidaprimeiro mês de vidaprimeiro mês de vidaprimeiro mês de vida

Ainda me considero unido à mamãe, ela é minha ponte para o mundo.

Ainda não me movimento muito. Geralmente fico com braços e pernas

dobrados e as mãos fechadas.

Quando estou de bruços, às vezes tento levantar a cabeça.

Durmo muito.

Sei sugar, com vontade, o seio da mamãe.

Minha boca me transmite muitas sensações.

Não tenho horário certo para comer. Mamo muitas vezes de dia e de noite.

Faço pipi pelo menos 5 vezes por dia, se estou mamando bem.

Minha pele é muito sensível e, junto com a boca, é por onde sinto mais

sensações.

O que podemos fazer juntosO que podemos fazer juntosO que podemos fazer juntosO que podemos fazer juntosO que podemos fazer juntos

Brinque com minhas mãozinhas, abrindo meus dedinhos um por um,

massageando minhas mãos e meus braços. Cante ou fale comigo

suavemente enquanto faz isso.
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Coloque pendurado em cima de minha cama, bem perto, um móbile. Vou me

distrair com ele quando estiver acordado e desenvolver, principalmente, minha visão.

A hora do banho é gostosa. Gosto de sentir a água morninha no meu corpo.

Procure entender o que quero comunicar por meio do meu choro, me

confortando e acariciando até que eu fique tranquilo.

Adoro o colo da mamãe e do papai, pois preciso do contato humano para me

desenvolver.

Adoro ser embalado numa cadeira de balanço.

Enquanto cuida de mim, vá falando comigo; sua voz me dá tranquilidade e

estimula minha audição. Aconchego, carinho e leite do peito são as melhores

coisas para mim.

Como sou de 2 a 3 mesesComo sou de 2 a 3 mesesComo sou de 2 a 3 mesesComo sou de 2 a 3 mesesComo sou de 2 a 3 meses
Sigo com os olhos, atentamente, pessoas e objetos que estão perto de mim.

Quando escuto algum barulho, viro a cabeça para tentar procurar de

onde vem.

Descobri minhas mãos, olho bem para elas e as coloco na boca.

Seguro um objeto que você coloca na minha mão.

O que podemos fazer juntosO que podemos fazer juntosO que podemos fazer juntosO que podemos fazer juntosO que podemos fazer juntos

Mostre para mim, de perto, coisas coloridas ou que façam barulho, como

argolas, chocalhos ou brinquedinhos de plástico. Deixe eu tentar agarrar,

mas cuidado com coisas pequenas, pois coloco na boca tudo que pego e

posso engasgar.

Brinque de sacudir, perto de mim, de um lado para o outro, objetos que

façam barulhinho para eu procurar de onde vem o som. Gosto de brincar assim.

Coloque um objeto na minha mão até que eu o agarre, tente retirá-lo

quando eu o agarrar.

Repita a brincadeira com minha outra mão.

Como sou dos 4 aos 5 mesesComo sou dos 4 aos 5 mesesComo sou dos 4 aos 5 mesesComo sou dos 4 aos 5 mesesComo sou dos 4 aos 5 meses
Começo a controlar melhor meus movimentos.

De bruços, sustento a cabeça e os ombros, apoiando-me nos

antebraços e nas mãos.

Fico sentado com apoio.
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Quando deitado, movimento bastante meus braços e minhas pernas.

Viro de um lado para o outro.

Também começo a dirigir melhor meus movimentos: procuro com o olhar

quando alguma coisa perto de mim faz barulho, e estendo a mão para pegar coisas.

Agarro brinquedos pequenos, tais como argolas ou chocalhos, segurando firme

e resistindo se alguém tenta tirá-los da minha mão.

Minhas mãos continuam sendo um ótimo brinquedo para mim.

Acompanho com o olhar pessoas e objetos, a uma distância maior e por

mais tempo.

Demonstro ainda mais interesse em brincar com as pessoas.

O que podemos fazer juntosO que podemos fazer juntosO que podemos fazer juntosO que podemos fazer juntosO que podemos fazer juntos

Mostre alegria com meus progressos. Abrace-me, beije-me, diga, por

exemplo, que sou muito esperto.

Quando eu estiver deitado de costas ou sentado com apoio, deixe ao meu

alcance brinquedos macios, limpos e que não soltem tinta, para que eu possa

agarrá-los e levá-los à boca.

Deixe-me ficar "namorando" minhas mãos. Gosto de colocá-las na boca e

chupar, ou ficar olhando para elas por um tempo.

A boca é, para mim, uma fonte de sensações; com ela sinto gostos

diferentes e se as coisas são duras ou moles, lisas ou ásperas.

Vamos brincar de procurar o som? Movimente perto de mim objetos que

façam barulho, mas sem que eu possa vê-los. Tentarei descobrir de onde

vem o som.

A hora do banho é muito boa para brincar comigo. É gostoso sentir a

água morninha no meu corpo. Gosto de ver como a água se movimenta

quando bato pernas e braços nela.

Coloque-me em frente a um espelho, mostrando e falando as

partes do meu corpo. Por exemplo: “olha a cabecinha da Ana”; “olha a

barriguinha do Otávio”.

Quando eu mostrar alegria ou satisfação por alguma coisa que

descobri, por algum carinho que recebi, ou em alguma brincadeira,

mostre, com palavras e com a expressão do seu rosto, que você ficou feliz

com isso.

Se estou irritado ou zangado, não fique aborrecido, pois estou

começando a descobrir que posso expressar meus sentimentos e

emoções.
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Como sou dos 6 aos 8 mesesComo sou dos 6 aos 8 mesesComo sou dos 6 aos 8 mesesComo sou dos 6 aos 8 mesesComo sou dos 6 aos 8 meses
Começo a ter maior consciência sobre mim e tenho medo de " perder" a

mamãe. Controlo melhor meu corpo. Sei fazer uma porção de coisas:

•   Descobri meus pés, levo-os à boca e brinco com eles.

•   Viro-me sozinho na cama.

•    Sento sem apoio.

•   Movimento-me sozinho. Arrasto-me e engatinho.

•   Utilizo meus braços e mãos como apoio para sentar e levantar.

•   Sou muito curioso. Uso minhas mãos para alcançar objetos: agarro os

objetos com os dedos polegar e indicador, investigo-os com o olhar, seguro

um objeto em cada mão, passo o objeto de uma mão para outra, mordo, atiro

os objetos e bato um contra o outro.

•   Sei resolver alguns problemas simples e compreendo melhor o que se

passa ao meu redor, por exemplo:

•   Solto um brinquedo para apanhar outro.

• Começo a perceber o efeito de minhas mãos e meus pés sobre os

objetos.

• Entendo que se empurrar a bola, ela vai rolar.

• Percebo que quando chuto minha tira de berço, ela sacode e faz

barulho.

•   Diferencio rostos, expressões e vozes das pessoas da minha família.

•   Expresso minhas emoções: mostro se estou alegre, triste, zangado.

•   Imito sons, gestos e expressões.

O que podemos fazer juntosO que podemos fazer juntosO que podemos fazer juntosO que podemos fazer juntosO que podemos fazer juntos

Se você explicar minhas descobertas, posso ir entendendo melhor o mundo.

Coloque-me sentado em esteiras bem limpinhas ou entre almofadas, em

lugar seguro, pois, às vezes, ainda caio ao sentar. Ao meu redor, deixe

brinquedos ou objetos de diferentes tamanhos, cores e formas. Assim,

enquanto brinco, vou aprendendo a me equilibrar.

Continuo gostando de brincar no rolo que você pode fazer com a toalha

ou cobertor. Por exemplo, você pode me deitar de bruços, ao comprido no

rolo, segurando-me de leve pelas pernas e inclinando o rolo devagarinho

para a frente e para trás. Assim vou tentando me equilibrar. Vai ser muito

divertido.

No rolo, também posso brincar de passar por cima dele, para pegar

um brinquedo ou, então, você pode me colocar sentado sobre ele,
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segurando minhas coxas e me balançando para frente e para trás.

Se você colocar objetos a uma certa distância de mim, vou tentar alcançá-

los, me arrastando ou engatinhando. Adoro a bola e vou tentar agarrá-la. Coloque-

a na minha frente e, depois, de cada lado. Assim vou desenvolvendo minha

iniciativa e me movimentando em várias direções. Procure colocar a bola numa

distância em que eu possa alcançá-la sozinho.

Dê-me espaço e condições para me movimentar livremente. Não me

deixe muito tempo no mesmo lugar. Preciso explorar e conhecer meu

ambiente.

Coloque ao meu alcance objetos ou brinquedos de formas, texturas e

cores diferentes, para que, pegando-os, eu sinta como são. Mostre-me

cada um, falando comigo sobre ele, mesmo que eu não entenda bem

ainda. Por exemplo: “veja, a bola é vermelha”; “a boneca é macia”.

Gosto de brincar de bater uma coisa na outra. Dê-me, por exemplo,

caixas ou objetos que caibam nas minhas mãozinhas. Ora vou segurar, ora

vou largar um e pegar outro, ora vou bater um no outro. Assim vou

aprendendo a utilizar minhas mãos.

Gosto de atirar os brinquedos no chão para que você me devolva. Além

de observar como o brinquedo cai, experimento a sensação de perder e

recuperar o que gosto.

Ofereça-me objetos (tambores, sinetas, chocalhos, latas, colheres de

pau e etc.) para que eu, ao sacudir ou bater com eles, possa descobrir

sons diferentes. Até o som da minha voz me diverte.

Você pode colocar um brinquedo de que eu gosto muito sobre a

ponta de uma fralda para que eu o alcance. Vou percebendo que

posso usar minhas mãos, meus pés ou objetos para alcançar o que

quero.

Enrole um objeto em um pedaço de pano ou papel. Vou

desembrulhar para ver o que tem dentro.

Esconda, na minha frente, brinquedos de que eu gosto dentro de latas

ou caixas e me pergunte, por exemplo: “onde está a bolinha?” Quando eu

encontrar, diga que encontrei a bolinha que estava dentro da lata. Assim

vou construindo a noção de “dentro” e “fora”.

Brinque comigo de esconde-esconde. Cobrir e descobrir seu rosto ao

mesmo tempo que conversa comigo é delicioso. Também gosto de bater

palminhas e imitar sons enquanto você canta, brincando comigo. Vou

aprendendo a relacionar as palavras com a ação e os movimentos.
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Como sou dos 9 aos 11 mesesComo sou dos 9 aos 11 mesesComo sou dos 9 aos 11 mesesComo sou dos 9 aos 11 mesesComo sou dos 9 aos 11 meses
Passo da posição sentada para a de pé, exploro muito os objetos.

Engatinho bem por toda a casa.

Fico em pé com apoio.

Tento dar meus primeiros passos.

Sou um explorador: continuo levando as coisas à boca para mastigá-los,

mordê-los, chupá-los. Bato com os objetos em diferentes superfícies, atiro-os

mais longe. Examino cada vez mais os objetos.

Sou muito curioso. Percebo cada vez mais as relações de causa e efeito.

Resolvo problemas simples, supero obstáculos, procuro recuperar objetos

perdidos.

Aprimoro pouco a pouco minha memória.

Investigo sons. Diferencio sons e vozes.

Imito e uso gestos. Dou adeus, jogo beijinhos e bato palminhas.

Sou capaz de obedecer a ordens simples como "dá" e "vem cá".

Aumento meu interesse pela pessoa que cuida de mim. Gosto de vê-la, tocá-

la, ouvi-la. Ela representa minha segurança. Passo muito tempo observando como

ela é e o que faz. Gosto de brincar com outras crianças.

     O que podemos fazer juntosO que podemos fazer juntosO que podemos fazer juntosO que podemos fazer juntosO que podemos fazer juntos

Ajude-me a ficar em pé e segure minhas mãos para que eu dê alguns

passos. Demonstre que está contente com esta minha conquista.

Ofereça condições para que eu possa andar apoiado na cama, mesa,

cadeira, ou nas suas pernas. Dessa forma, vou conseguindo levantar-me

sozinho e andar. Vou sentindo, também, que sou capaz de fazer mais coisas.

Deixe que eu empurre uma cadeira ou um banquinho, para que,

apoiado, possa caminhar. Se eu puder me movimentar, vou aumentar as

minhas oportunidades de aprender e satisfazer minha curiosidade.

Tire o fundo de uma caixa de papelão grande para que eu brinque de

passar por dentro.

Coloque um brinquedo embaixo da mesa ou da cama e fale para eu ir

pegá-los. Adoro desafios.

Ofereça-me latas sem bordas cortantes, chocalhos, caixa de papelão,

para que, batendo com as mãos, com pedaços de pau, com colher ou

outros objetos, eu possa investigar sons diferentes. Assim, vou

diferenciando um som do outro.
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Deixe que eu aperte botões, abra e feche portas, movimente objetos, role

bolas. Estou começando a observar como as coisas funcionam. Exemplo: se eu

mexer no botão da luz, ela acende. Aproveite para me explicar o que está

acontecendo, dizendo: "acendeu a luz”; “apagou a luz”.

Antes do banho, deixe-me ficar sem roupa, para me movimentar

livremente. Durante o banho, dê-me algum brinquedo. Quando for me

vestir, tente fazer com que eu ajude, dizendo: "coloque a mãozinha aqui,

levante o pé".

Adoro brincar com água. Dê-me vasilhas grandes e pequenas para que eu as

encha e derrame a água. Aproveite a hora do banho, e mesmo quando

estivermos ao ar livre, em dias de muito calor, para brincar  comigo.

Dê para mim recipientes vazios, como latas ou caixas. Vou tentar colocar

uns dentro dos outros e, quando conseguir, ficarei muito satisfeito. É

importante descobrir que posso fazer as coisas sozinho.

Brinque comigo de esconder um brinquedo. Faça-o na minha frente, para

que eu veja o lugar onde foi escondido. Com essa brincadeira percebo que,

mesmo mudando de lugar, aparecendo ou desaparecendo, o objeto

continuará o mesmo.

Coloque objetos ao meu alcance, para que eu possa explorá-los.

Como é bom pegar uma coisa e atirá-la no chão! Assim, escuto o barulho

quando cai, observo a velocidade da queda e percebo seu tamanho e

peso.

Procure colocar sempre meus brinquedos no mesmo lugar, pois começo

a lembrar onde os deixei. Se você me pedir, posso ir aprendendo a pegá-los.

Sente à minha frente e brinque comigo, rolando a bola em minha

direção para que, imitando você, eu tente devolvê-la. Começo a entender

ordens simples: "me dá a bola".

Cante, fazendo gestos para que eu os imite usando meu corpo:

batendo palminhas, balançando a cabecinha. Lembre-se de que

imitando eu vou aprendendo a falar e percebendo que com palavras a

gente se comunica melhor.

Dedique alguns momentos do seu dia para sentar e contar histórias para

mim, mostrar revistas, fotos e falar comigo de coisas que você está fazendo.

Mostre-me as pessoas e os animais e diga-me seus nomes. Se, por

exemplo, for um cachorro, diga: "olha o cachorro, ele faz au-au". Vou

tentando imitar e, assim, vou aprendendo.

Mantenha sempre a mesma atitude comigo. Eu olho tudo o que você

faz e fala. Devagar, vou percebendo o que posso e o que não posso

fazer e entendendo seu jeito de me educar.
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Para que eu faça o que você aprova e aprenda o que não devo fazer, mostre

que fica contente quando faço o que você aprova. Mostre, com palavras ou com

gestos firmes e sem violência, o que não posso fazer.

Se você estiver com meu irmão ou outra criança no colo e eu reclamar sua

atenção, considere isso. Diga que também me ama, passe a mão na minha

cabecinha, dê a atenção que reclamo, ensinando-me a compartilhar sua atenção.

Posso sentir medo diante de pessoas estranhas, mas se você estiver perto e me

disser quem elas são, devagar vou me acostumando com elas.

Brinque comigo. Solte a criança que existe em você.

Como sou de 1 ano aComo sou de 1 ano aComo sou de 1 ano aComo sou de 1 ano aComo sou de 1 ano a
1 ano e 5 meses1 ano e 5 meses1 ano e 5 meses1 ano e 5 meses1 ano e 5 meses

Movimento-me muito e vivo mexendo em tudo.

Tento subir em sofás, cadeiras e camas, e subo em escadas com ajuda.

Mostro grande curiosidade pelo mundo que me cerca e passo grande parte

do tempo explorando tudo.

Entendo o que falam para mim.

Ando sozinho.

Continuo a observar e sentir as qualidades das coisas: cor, forma, tamanho,

textura, temperatura, peso, som, cheiro e sabor.

Faço experiências simples com as coisas: encaixo, desencaixo, ponho

duas ou três coisas uma em cima da outra, puxo e empurro objetos.

Já tenho maior controle das mãos e do corpo.

Posso começar a demonstrar preferência por usar uma das mãos.

Me comunico muito por meio de gestos.

Compreendo bem o que me dizem, mas falo poucas palavras.

Mostro, com gestos, partes do meu corpo.

Ouço pequenas histórias.

Interesso-me pelas cores.

Estou aprendendo a lidar com situações que me dão medo: barulhos

fortes, animais domésticos, pessoas estranhas.

Repito alguns sons de animais que conheço.

Interesso-me cada vez mais por músicas.

Continuo a ter grande interesse por quem cuida de mim.

Compreendo ordens simples e começo a resistir a elas (negativismo).

Faço pedidos.
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O que podemos fazer juntosO que podemos fazer juntosO que podemos fazer juntosO que podemos fazer juntosO que podemos fazer juntos

Se eu já consigo ficar em pé e andar apoiado, ajude-me a caminhar sozinho.

Por exemplo: fique pertinho de mim e me chame para que eu vá até você. De

início, dou poucos passos, mas, depois, sentindo mais segurança, vou andando

mais.

Dê-me espaço livre para que eu possa andar e explorar o ambiente. Fique

perto, porque ainda estou me equilibrando e caio muito.

Quando eu estiver andando pela casa, vá me mostrando cada cômodo e

dizendo, por exemplo, "Aqui é o quarto onde você dorme". Vou aprendendo que

cada lugar tem um nome e serve para alguma coisa, e vou organizando, na

minha cabecinha, o ambiente em que vivo.

Deixe-me tentar subir em sofás e camas. Se você deixar um brinquedo

sobre o sofá, tentarei subir para pegá-lo. Fique sempre por perto. Lembre-se,

só conseguirei aprender por meio de tentativas repetidas. Cada coisa nova

que aprendo a fazer me dá vontade de aprender mais.

Deixe-me brincar bastante com coisas diferentes. Assim vou aprender

que existem coisas grandes, pequenas, redondas, quadradas, curtas,

compridas, de cores variadas e de diferentes qualidades: duras, moles, líquidas,

sólidas, frias e quentes.

Ofereça-me cubos grandes, médios e pequenos, caixas de diversos

tamanhos, vasilhas de plástico, latas vazias. Brincando livremente tentarei

encaixar, empilhar, sacudir. Fale comigo sobre o nome dos objetos.

Demonstre alegria com as minhas brincadeiras, isso é importante para mim.

Brinque comigo de cheirar flores, frutas, entre outras coisas. Vou

sentindo, assim, os cheiros fortes, fracos e diferentes.

Deixe-me abrir e fechar portas, esvaziar armários ou gavetas, juntar e

separar pedaços de coisas, mexer em maçanetas de portas, apagar e

acender a luz. Vou observando que quando mexo nos objetos provoco

mudanças neles.

O lápis de cor é uma atração para mim. Com ele faço descobertas

importantes. Pego-o, coloco-o na boca, bato com ele sobre o papel, o jornal

ou as revistas e descubro que sou capaz de fazer riscos (garatuja).

Continuo jogando os objetos no chão. Amarre um barbante em algum

brinquedo ou objeto para que, após jogar, eu mesmo possa puxar o que

joguei. Vou vendo que, ao baterem no chão, fazem barulho.

Vou sentir muito prazer em andar, puxando, com um barbante, um

carrinho, uma caixa, uma lata ou outros objetos.

Gosto, também, de empurrar objetos. A princípio, vou empurrá-los



26
Coleção Fazendo Arte

sem direção, batendo em tudo, e vou aprendendo que, ao empurrar alguma coisa,

ela se move. Aos poucos, vou aprendendo a comandar minha mão e dar a direção

que desejo. Deixe-me usar a mão que prefiro.

A brincadeira com água, terra e areia bem limpinhas é deliciosa. Colocando

água dentro de vasilhas, derramando, batendo na água e vendo ela salpicar, vou me

divertindo e aprendendo também.

Aproveite a hora do banho e coloque coisas diferentes para eu brincar. Assim,

vejo que algumas coisas vão ao fundo e outras bóiam, aprendendo que posso ver

os objetos embaixo da água.

Quando for mudar minha roupa, deixe que eu ajude também. Já posso tentar

tirar o sapato, a calça. Fale comigo sobre cada peça, seu nome, sua cor, se ela

está limpa ou suja, se está seca ou molhada.

Converse sempre comigo. Apesar de só falar poucas palavras, eu entendo

muito o que você fala. Fale sobre as coisas e os brinquedos que me interessam.

Diga seu nome, suas cores. Aponte as partes do meu corpo e diga seus nomes.

Assim vou aprendendo que cada coisa tem um nome, aumento o número de

palavras que conheço, e vou me comunicando melhor com as pessoas.

Mostre-me gravuras de animais e objetos que eu conheça. Conte pequenas

histórias sobre eles. Começo a perceber que as coisas acontecem com uma

certa ordem. Vou formando, assim, minhas primeiras noções de tempo.

Mostre-me animais domésticos e fale-me sobre eles: "olha o cachorro, ele faz au

au". Mostre-me também: liquidificador, avião, carro, caminhão e faça seus barulhos.

Vou aprendendo a associar os sons e as palavras com as coisas que vejo e

conheço. Isso me ajuda também a perder o medo que posso sentir delas.

Coloque música para eu ouvir. Sacudindo meu corpo, tento

acompanhar seu ritmo. Dance fazendo gestos para que eu os imite.

Sente-me no seu colo, cante uma canção e marque o ritmo com

movimentos do corpo. Invente músicas dizendo os nomes das partes do

meu corpo, das minhas roupas e dos objetos que eu conheço.

Como sou deComo sou deComo sou deComo sou deComo sou de
1 ano e 6 meses a 2 anos1 ano e 6 meses a 2 anos1 ano e 6 meses a 2 anos1 ano e 6 meses a 2 anos1 ano e 6 meses a 2 anos

Brincar, para mim, é coisa séria. Deixe-me brincar.

Ando com facilidade, subo em banquinhos, cadeiras e poltronas.

Subo e desço escadas, em pé, com auxílio de um adulto.

Pulo com os dois pés, com o apoio do adulto nas duas mãos.
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Continuo a explorar o mundo que me cerca, praticando brincadeiras com os

objetos: empilho mais de 3 coisas, encaixo e desencaixo latas ou caixas.
As relações de causa e efeito e a sequência dos fatos vão ficando cada vez

mais claras para mim.
Domino cada vez mais minhas mãos. Faço movimentos de rosca, consigo

segurar lápis.

Meus rabiscos ainda são movimentos sem direção. Não tenho intenção de

desenhar: meu desejo é apenas o movimento.

Não gosto de emprestar meus brinquedos.

Domino melhor meu corpo: ando com facilidade, pulo sozinho com dois pés,

fico num pé só, aprendo a andar de velocípede.

Controlo melhor os movimentos da minha mão: construo torres com

quatro ou seis cubos, faço desenhos rabiscando para cima e para baixo,

para um lado e para o outro.

Melhoro minha percepção: posso notar a diferença entre a forma, o

tamanho, o som, o cheiro e o sabor de muitas coisas.

Sei mostrar as partes do meu corpo. Começo a pensar antes de fazer

as coisas.

O que podemos fazer juntosO que podemos fazer juntosO que podemos fazer juntosO que podemos fazer juntosO que podemos fazer juntos

Deixe-me caminhar bastante, dentro e fora de casa. Isso me ajuda a

crescer e a dominar melhor meus movimentos.

Deixe-me andar descalço na grama, terra e areia limpas, pois assim vou

sentindo se são frias ou quentes, ásperas ou lisas, secas ou molhadas.

Adoro participar de brincadeiras de imitação: gosto de dançar,

marchar, imitar bichinhos, carros, trens, cantando pequenas músicas

e marcando ritmos.

Consigo subir escadas, engatinhando, ou descê-las, sentando em

cada degrau, mas se você me ajudar, segurando-me pelas mãozinhas, vai

ser muito melhor, porque poderei subir e descer em pé.

Já posso participar de muitas brincadeiras. Brinque comigo de pegar,

para me estimular a correr. Coloque-me num banquinho ou degrau de

pequena altura, segure-me pelas minhas duas mãos e me convide a pular.

Não me dê muitos objetos ou brinquedos de cada vez. Deixe-me primeiro

explorar bastante aquele que me interessa e depois me dê outro.

O lápis de cera grosso é uma novidade adorável. Traçar riscos num

pedaço de papel, em qualquer direção, significa, para mim, alegria, felicidade,

descarregar emoções, ajudando-me a coordenar meus movimentos.
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Que delícia poder rasgar papel, amassar, picar e ouvir o ruído que isso faz.

Dê-me garrafas de plástico, tubos, potes, para que eu torça e destorça a

tampa, tentando abrir e fechar.
As brincadeiras com massinhas, pintura a dedo, areia e terra misturadas à água

são muito gostosas, mas tome cuidado para eu não colocar a mão suja na boca.
Gosto muito de brincar com outras crianças. Aprendo também com elas.

Dê-me pequenas tarefas para eu fazer. Por exemplo: buscar meu sapato, pegar

a vassoura para você. Gosto de me sentir útil e mostrar a você que sei fazer o que

me pede.

Brinque comigo pedindo que mostre as partes do meu corpo ou de um

boneco. Você pode fazer isso cantando.

Coloque meus brinquedos ou objetos conhecidos (bola, colher, carrinho)

dentro de uma sacola ou caixa. Diga o nome de cada um deles para que eu

pegue e lhe entregue.

Você pode esconder um brinquedo e explicar-me onde ele está, sem

mostrá-lo a mim. Depois, peça que eu o busque. Exemplo "pegue a sua bola que

está debaixo da cama". Entendo o que você fala e, conhecendo os lugares da

casa, já posso fazer isso.

Continue andando comigo pela casa e no quintal. Aponte-me as coisas e

pergunte-me: "O que é isso? Onde estamos? Use meu corpo para me dar noção de

dentro, fora, em cima, embaixo. Exemplo: "você está dentro de casa".

Vou adorar se você me mostrar livros com gravuras e com histórias simples,

para que eu possa pegá-los e dizer o que estou vendo. Você perguntará: "O

que é isto?" Eu posso responder: "bola" ou "bola neném". Se você me elogiar,

procurarei sempre responder.

Cante comigo músicas que envolvam a ideia das histórias contadas e

músicas com palavras que se repetem ou rimam.

Aceite com naturalidade as minhas manifestações de ciúmes.

Quando eu estiver com um brinquedo que seja meu e não quiser dá-lo a

meus amiguinhos, não me force a entregá-lo.

Estou adquirindo noções de posse e isso demora um certo tempo.

Também não vou entender quando meus amiguinhos não quiserem me

entregar seus brinquedos.

Estimule-me a ajudar você a guardar os brinquedos quando eu não quiser

brincar. Preciso ir formando hábitos de ordem e arrumação.

Dê-me sempre exemplos das atitudes que você quer que eu tenha. Por

exemplo: se você não quiser que eu grite, fale baixo comigo.
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Como sou de 2 anos aComo sou de 2 anos aComo sou de 2 anos aComo sou de 2 anos aComo sou de 2 anos a
2 anos e 6 meses2 anos e 6 meses2 anos e 6 meses2 anos e 6 meses2 anos e 6 meses

Brincando eu aprendo. Brincando comigo, você me ensina.

Domino melhor meu corpo: ando com facilidade, pulo sozinho com dois pés,

fico num pé só, apoiado, aprendo a andar de velocípede.

Controlo melhor os movimentos da minha mão: construo torres com 4 ou 6 cubos,

faço desenhos rabiscando para cima e para baixo, para um lado e para o outro.

Melhoro minha percepção: posso notar a diferença entre a forma, o

tamanho, o som, o cheiro e o sabor de muitas coisas.

Sei mostrar as partes do meu corpo.

Começo a pensar antes de fazer as coisas.

Sei meu nome, o nome de meus pais, irmãos, avós.

Faço frases pequenas, como "quero a bola".

Digo o nome de animais, brinquedos e de coisas que vejo sempre.

Descubro que cada coisa tem um nome, e pergunto o nome de tudo.

Já tenho vontade própria, falo muito a palavra “não”.

Gosto de brincar com outras crianças.

Sei subir e descer escadas sozinho.

Ando na ponta dos pés.

Caminho entre objetos sem tropeçar.

Salto pequenos obstáculos.

Movimento bem meus braços.

Sei pegar a bola que jogam para mim.

Uso cada vez melhor minhas mãos: posso juntar três caixas formando uma

ponte; com o lápis, faço rabiscos arredondados e posso desenhar formas

fechadas, que parecem bolinhas; começo a me vestir e calçar sozinho.

Identifico as cores principais: vermelho, azul, amarelo, verde.

Começo a prever a consequência das coisas que faço.

Começo a compreender os fenômenos naturais: o dia, a noite, a chuva, o

frio, o calor. Aprendo a notar melhor a diferença entre as coisas.

Identifico, no retrato, pessoas da minha família e outras que conheço.

Não domino ainda minhas emoções. Sou muito instável no meu humor.

Passo da birra à obediência com facilidade.

Demonstro resistência a limites.

Apresento sinais de independência.

Participo, cada vez mais, de brincadeiras com outras crianças.
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O que podemos fazer juntosO que podemos fazer juntosO que podemos fazer juntosO que podemos fazer juntosO que podemos fazer juntos

Meus músculos vão ficar mais fortes se eu fizer exercícios com eles: gosto de

saltar pequenos obstáculos, andar na ponta dos pés, pular num pé só.

Brinque comigo de traçar linhas diferentes no chão e me anime a andar em cima

delas.

Eu também gosto de ouvir músicas e fazer movimentos para seguir seu ritmo.

Brinque de roda, cantando músicas curtas.

Continue me oferecendo caixas, latas e blocos de construção. Posso

descobrir outras posições para eles. Se eu colocar dois pedacinhos de madeira

em pé e um deitado, posso dizer que é uma ponte, ou afirmar que é uma casa, ou

mesmo um cachorro.

Ofereça-me lápis de cera grosso e folhas de papel para que eu desenhe.

Agora já domino melhor o lápis e os meus movimentos. Você já vê formas no

meu desenho. Isso me dá confiança.

Dê-me material para fazer pintura a dedo e modelagem. Começo a pintar

com o pincel e, se a tinta for bem grossa, será melhor para mim. Vá me

ensinando os nomes das cores.

Vamos brincar também no pátio? Lá eu posso desenhar na terra, na areia ou no

cimento, com giz, carvão, pedras, gravetos e, também, com meu dedinho.

 Gosto de brincar com objetos de montar e desmontar, tabuleiros e caixas,

para encaixar formas diferentes; também gosto de coisas para enfiar no barbante.

Ofereça-me quebra-cabeças de duas ou três partes, simples e grandes,

com objetos e figuras conhecidas, que sejam do meu interesse, para que

eu os arme. Faça-me perguntas sobre essas figuras: o que fazem, para que

servem, qual a sua cor.

Mostre-me figuras, revistas, e me conte histórias pequenas sobre

situações de todo dia.

Estimule-me a dar respostas por meio de jogos de adivinhar propostas a

partir da sequência de atividades de minha rotina diária. Exemplo: "Flavinha

acordou, escovou os dentes, tomou café e agora ... (vai brincar)".

As consequências das atividades. Exemplo: "mamãe está com a bolsa,

então ela...(vai sair)”; “o leite está quente, ele pode...(queimar a língua)”; “tem

Sol, então é ... (dia)". Assim vou associando ideias, fatos e consequências.

Planeje comigo o que iremos fazer, falando, por exemplo: "agora vamos

lanchar, daqui a pouco vamos brincar e, depois, você vai tomar um banho".

Vou desenvolvendo meus conceitos de tempo (o que já aconteceu, o

que está acontecendo agora e o que vai acontecer depois).

Ajude-me a compreender a natureza. Por exemplo: deixe-me sentir
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os pingos da chuva nas mãos, depois me explique que é água que cai das nuvens,

do céu. Fale-me do dia e da noite, em função do claro e do escuro: “De noite, a

gente dorme e de dia,...”

Construa comigo abrigos, cabanas, "esconderijos" simples. É gostoso brincar

sozinho dentro deles e assim eu tenho mais uma oportunidade de ficar alguns

momentos comigo mesmo.

Dedique alguns minutos do seu dia para me mostrar gravuras coloridas e com

poucos detalhes, livros com histórias curtas, revistas em que possa mostrar

coisas que conheço e aprender outras. Diga como são essas coisas: bola

vermelha, bola azul, colher para comer, sapato para calçar... Você poderá,

também, me perguntar para que servem, quais as suas cores... Se eu fizer

perguntas sobre o que estamos vendo, responda-as com frases simples.

Ensine-me a fazer as coisas em sequência, de modo que o número de

atividades vá aumentando. Exemplo: "Leve o copo para a cozinha" (1a

atividade); "Pegue a bola e guarde-a dentro da caixa" (2a atividade); "Vá

até o quarto, pegue o sapato e calce-o para sair" (3a atividade).

Adoro brincar de imitar o que vejo. Dê-me bonecas, panelas, roupas,

bolsas, carrinhos, bolas e outros objetos que falo. Você irá conhecer o que há

dentro de mim, como percebo o mundo: vou imitar palavras e atitudes dos

adultos, as situações da vida. Convide-me, também, a dramatizar histórias

simples que você me conta. Vivo muito as emoções dos personagens.

Dê-me retratos para reconhecer pessoas conhecidas e fale-me sobre

elas. Exemplo: "João é seu irmãozinho. Tia Maria é irmã da mamãe. Olhe você,

quando fez um aninho".

Se você quiser que eu lhe atenda sem problemas, procure não

interromper bruscamente o que estou fazendo; se você avisar alguns

minutos antes, vai ser mais fácil compreender e deixar a brincadeira.

Ajudar a cuidar de plantas e animais faz eu me sentir útil e vou

aprendendo a respeitar a natureza do lugar onde eu vivo.

Aprendo muito pelo seu exemplo, pela ajuda que me dá quando

necessito e pelas oportunidades que você me oferece, deixando-me fazer

sozinho tudo o que já sou capaz. É assim que vou entendendo as regras da

vida social e conquistando autonomia, percebendo que sou alguém com

pensamentos e ações próprias.

Eu quero saber tudo! Responda às minhas perguntas e procure me ouvir. Isso

é importante para eu aprender e me sentir alguém importante para você.
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Desenvolvimento InfantilDesenvolvimento InfantilDesenvolvimento InfantilDesenvolvimento InfantilDesenvolvimento Infantil
3 a 6 anos3 a 6 anos3 a 6 anos3 a 6 anos3 a 6 anos

     Desenvolvimento da criança deDesenvolvimento da criança deDesenvolvimento da criança deDesenvolvimento da criança deDesenvolvimento da criança de
três a seis anostrês a seis anostrês a seis anostrês a seis anostrês a seis anos

No início dessa fase, a criança ainda gosta de brincar sozinha e deixar sua

imaginação correr solta, mas já está desenvolvendo a motricidade fina e as

habilidades sociais que lhe permitem brincar em conjunto com outras

crianças da mesma idade. Muitas vezes brigam (mas logo fazem as pazes) e

têm muita energia física para gastar em atividades mais esportivas e

brincadeiras que envolvam correr, pular, nadar, andar de bicicleta, de

patins, etc.

Além disso, sua imaginação é muito fértil. Gostam de ouvir histórias, adoram

brincar de faz-de-conta e representar todo tipo de papel. Além da realidade do

cotidiano, agora as brincadeiras também são inspiradas nos livros ou nos filmes

a que assistem na televisão: brincam de médico(a), mecânico(a) e professor(a),

mas também encarnam super-heróis(inas), princesas e piratas.

A criança agora já tem certa capacidade de concentração e, também,

mais paciência e persistência. Gosta de desenhar, montar, construir e começa

a se interessar por jogos que tenham propostas simples, como dominós, jogos

de memória, lotos, etc. Aos três anos, começa a fase de representação. Ela

nomeia as formas que desenha, mesmo que não haja semelhança alguma

com o objeto representado.

A brincadeira informal ainda é a melhor maneira de aprender.

Construindo uma torre de blocos, ela descobre conceitos matemáticos.

Jogando folhas na água e vendo como elas flutuam, ou fazendo buracos e

castelos de areia, a criança faz verdadeiras descobertas científicas.

Ela começa a ter uma percepção da sequência temporal, do antes e

do depois, do agora e do mais tarde. Já entendeu que, depois de acordar,

toma café da manhã e, depois de brincar, os brinquedos voltam para o seu

lugar de origem. Isso faz parte das referências que ela cria para ordenar o

seu dia. É capaz de visualizar uma sequência de acontecimentos: por

exemplo, ela sabe que, depois do banho, é hora de jantar; depois, é hora

de assistir à televisão e, após o filme ou o desenho terminar, será hora

de ir para a cama. Repetir os procedimentos é uma forma de ajudá-la

a demarcar os acontecimentos e seu encadeamento.
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A partir dos quatro anos, a criança entra na fase dos porquês. Sua

curiosidade assume a forma de perguntas mais elaboradas. Começa a perguntar

tudo e argumenta, embora suas razões nem sempre sejam coerentes com a

lógica dos adultos.

Os brinquedosOs brinquedosOs brinquedosOs brinquedosOs brinquedos

Carrinhos e veículos em geralCarrinhos e veículos em geralCarrinhos e veículos em geralCarrinhos e veículos em geralCarrinhos e veículos em geral

A magia do movimento é fascinante para a criança, e os carrinhos
expressam esse encantamento. Brincar com veículos de todos os tipos
contribui para o desenvolvimento motor e estimula a imaginação. De
caminhões a motos, de trens a aviões, em diversos tamanhos, há para
agradar a todos os gostos. Além disso, existem as pistas, os postos, as
garagens, os trilhos de trem e outros acessórios que permitem construir
brincadeiras mais elaboradas nessa fase em que a criança já possui
habilidades manuais mais desenvolvidas e tem a capacidade de imaginar
situações variadas. Os carrinhos colecionáveis ganham espaço. Veículos
que se movem sozinhos, de fricção ou de corda, são sempre mais
excitantes. A partir dos quatro ou cinco anos, o controle remoto também
começa a exercer seu fascínio.

Bonecos e bonecasBonecos e bonecasBonecos e bonecasBonecos e bonecasBonecos e bonecas

Como já vimos, brincar com eles desperta a afetividade, estimula a
imaginação na brincadeira de faz-de-conta e reforça a autoestima da
criança. Podem ser mais direcionados a meninas ou meninos, surgindo em
diversas versões. São bonecas que representam bebês, meninas ou
mulheres, bonecos de bichos e seres fantásticos, bonecos que
representam heróis ou figuras do cotidiano, bonecos de madeira, pano e
pelúcia. Os dinossauros são bonecos que costumam atrair o interesse,
especialmente, de meninos de três a quatro anos. Esses bonecos se
adaptam perfeitamente às necessidades da criança que quer se arriscar ao
desconhecido ao mesmo tempo em que tem medo do escuro. São imensos,
assustadores, misteriosos e, sobretudo, estão extintos.

MiniaturasMiniaturasMiniaturasMiniaturasMiniaturas

Favorecem a representação do mundo adulto, ocasionando

brincadeiras de faz-de-conta com os temas da vida cotidiana,
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desenvolvendo a imaginação e ampliando o vocabulário da criança. Alguns

exemplos são: o kit cozinha, a bancada de ferramentas, a maleta de médico, entre

outros. É fundamental incentivar, desde cedo, a brincadeira de faz-de-conta, que

pode ser estimulada por esse tipo de brinquedo. Proporcionar essa vivência é uma

maneira de incentivar a curiosidade da criança, dando-lhe a oportunidade de

dramatizar situações de sua vida cotidiana que, ao mesmo tempo, ajudam-na a

compreender cada vez melhor o mundo que a cerca.

Blocos de montarBlocos de montarBlocos de montarBlocos de montarBlocos de montar

Brincar com eles é interessante para todas as idades. É uma experiência

muito rica e útil para o desenvolvimento e o aprendizado da criança, na medida

em que permite expandir sua criatividade ao fazê-la assumir o papel de um

construtor ou planejador. Os pequenos desenvolvem sua coordenação

motora, seu raciocínio, sua imaginação e criatividade ao construir objetos e

cenários cada vez mais complexos.

CenáriosCenáriosCenáriosCenáriosCenários

Montando cenários, a criança desenvolve a coordenação motora fina e seu

senso de organização espacial, além de exercitar sua imaginação. Esse tipo de

brinquedo contribui, ainda, para o enriquecimento do vocabulário da criança.

Os cenários podem ter os temas mais variados, porém alguns são clássicos do

imaginário infantil: navio pirata, forte apache, casinhas de bonecas, castelos

medievais... Essa brincadeira permite à criança exercer sua criatividade,

dando vida a personagens e histórias fantásticas.

Jogos de sociedadeJogos de sociedadeJogos de sociedadeJogos de sociedadeJogos de sociedade

Apesar de ainda não terem desenvolvido grande concentração e de

não serem capazes de respeitar regras muito estabelecidas, as crianças

dessa idade já podem se divertir jogando alguns jogos em companhia dos

pais ou de irmãos mais velhos. Jogo da memória, dominós e loto são ideais

para essa fase, bem como outros jogos que tragam princípios simples de

aprender e sejam rápidos de se jogar.

Jogos de habilidadeJogos de habilidadeJogos de habilidadeJogos de habilidadeJogos de habilidade

São jogos de destreza e jogos mecânicos, que contribuem para o

desenvolvimento da motricidade fina, ao mesmo tempo em que
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estimulam a interação entre crianças. Dois exemplos clássicos são o pega-

varetas e o boliche.

Jogos pedagógicosJogos pedagógicosJogos pedagógicosJogos pedagógicosJogos pedagógicos

São jogos de tabuleiro, memória e dominós tematizados de forma a favorecer a

aquisição de conhecimentos básicos relativos a cores, letras, formas e números.

Em geral, são utilizados em escolas e atividades curriculares e contêm princípios

simples, adequados a essa faixa etária. Por meio de uma atividade lúdica, a

criança se familiariza com os assuntos em questão.

     Quebra-cabeçasQuebra-cabeçasQuebra-cabeçasQuebra-cabeçasQuebra-cabeças

Montar um quebra-cabeça é uma atividade intelectual que estimula

a concentração, a observação e a persistência. Eles podem ser

montados individualmente ou em grupo, incentivando a cooperação.

São apresentados em diversas versões e com complexidades

diferentes, desde os modelos mais simples de duas ou quatro peças,

para crianças bem pequenas, até aqueles que chegam a centenas ou

milhares de peças. É interessante propor um desafio crescente para a

criança, sem forçá-la. Ela deve dominar, ou seja, ser capaz de montar

sozinha, repetidas vezes, um quebra-cabeça de nove peças, por

exemplo, para que passe à dificuldade seguinte, que seria de dezesseis

peças(indicado para crianças na faixa etária dos quatro anos), e assim

por diante. Aos cinco ou seis anos, a criança geralmente é capaz de

montar um quebra-cabeça de vinte e cinco peças.

Atividades criativasAtividades criativasAtividades criativasAtividades criativasAtividades criativas

O contato com a música, o teatro e as artes visuais amplia as

experiências, motiva descobertas e estimula a sensibilidade da criança.

Essas atividades favorecem sua expressão artística, estimulando a

criatividade, a imaginação e o senso estético. Alguns exemplos de materiais

que podem ser utilizados são massinhas de modelar, materiais diversos para

pintura, lápis de cera, contas e miçangas, instrumentos musicais, fantasias e

fantoches. Explorar as atividades criativas é uma forma de estimular a

curiosidade natural da criança e ampliar sua sensibilidade. As crianças são

abertas a novas experiências, e descobrir o universo das artes, de forma

bem conduzida, pode ser verdadeiramente divertido para elas.
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Atividades de ciênciasAtividades de ciênciasAtividades de ciênciasAtividades de ciênciasAtividades de ciências

Estimulam a curiosidade, iniciando a criança no mundo de ciências. São

brinquedos que, de alguma forma, possuem um conteúdo científico, como, por

exemplo, bonecos de dinossauros ou bonecos de animais fiéis à realidade. Outros

temas de interesse que poderiam se enquadrar nessa categoria de brinquedos são

o corpo humano (incluindo o milagre do nascimento) e o funcionamento de

máquinas e engenhocas. Objetos e acessórios, como lentes de aumento,

binóculos, imãs mais ou menos poderosos e até mesmo walkie-talkies também

costumam ser atraentes e divertidos.

Atividades esportivasAtividades esportivasAtividades esportivasAtividades esportivasAtividades esportivas

São importantes para o desenvolvimento físico e motor, além de

exercitarem a coordenação e os movimentos amplos. Vêm ao encontro de

uma fase em que a criança tem muita energia para gastar e precisa de uma

atividade mais intensa fisicamente. Outro aspecto importante que essas

atividades trazem é o estímulo à socialização. Bola de futebol, peteca,

malabares e frescobol são alguns exemplos para essa faixa etária.

Brinquedos para praia e piscinaBrinquedos para praia e piscinaBrinquedos para praia e piscinaBrinquedos para praia e piscinaBrinquedos para praia e piscina

As crianças dessa idade adoram praia, mar e piscina. Brincar na areia,

cavar buracos, fazer bolos e construir castelos são atividades

extremamente prazerosas para elas. Brincar com água, especialmente nos

dias de muito calor, também é diversão certa. Além disso, são ocasiões

das quais os pais podem desfrutar em companhia dos filhos. Baldes,

pazinhas, formas, boias infláveis, entre outros, são brinquedos que

ocasionam momentos agradáveis nos dias de sol.

MobiliárioMobiliárioMobiliárioMobiliárioMobiliário

Torna situações do dia a dia mais divertidas (por exemplo, almoçar numa

pequena mesa colorida com um amiguinho ou amiguinha; ou sentar-se na sua

poltroninha de plástico para assistir à televisão). Além disso, traz elementos

novos para enriquecer a brincadeira de faz-de-conta.

Livros e CDsLivros e CDsLivros e CDsLivros e CDsLivros e CDs

Livros ampliam o vocabulário, contribuem para o desenvolvimento

da linguagem e promovem a interação entre a família. Nessa fase, as
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crianças já são capazes de acompanhar uma história e começam a apreciar o

ritmo e as rimas do texto. Divertem-se, também, com jogos de palavras. Elas têm

grande interesse por fenômenos da natureza, e fatos reais que tratam desses

temas certamente agradarão a elas. A música, oferecida desde cedo, estimula a

sensibilidade da criança. A partir dos três anos, elas já conseguem cantar,

entoando bem uma melodia, e divertem-se ao compreender e repetir cada vez

melhor as letras de suas músicas preferidas.
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Esconde-escondeEsconde-escondeEsconde-escondeEsconde-escondeEsconde-esconde
Material: Material: Material: Material: Material: Uma fralda de algodão ou um pano limpo.

Como brincar:Como brincar:Como brincar:Como brincar:Como brincar: Colocar a fralda ou o pano sobre o
rosto do bebê. Esperar um pouquinho, tirá-la e dizer:
"Achei!". Aos poucos, o nenê vai tentar tirar a fraldinha
sozinho para ouvir você dizer: "Achei!".

Esconde e achaEsconde e achaEsconde e achaEsconde e achaEsconde e acha
Material: Material: Material: Material: Material: Um pano colorido e qualquer objeto pequeno - uma

caixinha e um brinquedo.

Como brincar: Como brincar: Como brincar: Como brincar: Como brincar: Esconder um brinquedo embaixo do pano. Deixar a
criança levantar o pano para achar o brinquedo.

Junta tudoJunta tudoJunta tudoJunta tudoJunta tudo
Material: Material: Material: Material: Material: Frutas, folhas e objetos diferentes.

Como brincar: Como brincar: Como brincar: Como brincar: Como brincar: Pegar as frutas, as folhas e os demais objetos e
mostrá-los para a criança. Ficar ao lado da criança e juntar os
objetos que têm a mesma cor: objetos amarelos junto com outros
amarelos, vermelhos com vermelhos, e assim por diante. Após, misturar
tudo de novo e pedir para a criança organizar os objetos como desejar.
A princípio, ela não precisa fazer do mesmo jeito que você fez;
aproveite e diga a cor das coisas que ela pega. Na medida em que ela
for realizando a atividade, você pode incentivá-la a juntar os objetos
da mesma cor.
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Qual o nome?Qual o nome?Qual o nome?Qual o nome?Qual o nome?
Material: Material: Material: Material: Material: Brinquedos, frutas, pedras, panelas e demais objetos que podem

ser encontrados facilmente pela casa e pelo terreno.

Como brincar: Como brincar: Como brincar: Como brincar: Como brincar: Entre os objetos selecionados, escolher coisas bem
variadas na forma e no tamanho. Não usar nada que possa machucar a

criança, como coisas muito pequenas que ela possa colocar na boca e
engasgar.

Colocar uma coisa de cada vez na mão da criança para ela sentir o
objeto. Conforme o grau de compreensão da mesma, é possível nominar
os objetos. Exemplo: "Isso é quadrado”; “é redondo”; “isso é fruta”; “é
pedra". Também se pode questionar a criança, levando-a a desenvolver
o raciocínio e a linguagem. Exemplo: "O que você acha que é isso" ? "Por
quê" ? "Parece com quê"?

Coisas que encaixamCoisas que encaixamCoisas que encaixamCoisas que encaixamCoisas que encaixam
Material: Material: Material: Material: Material: Materiais que cabem uns dentro dos outros: latas, caixas de

remédio e de fósforos, tampas e outros.

Como brincar: Como brincar: Como brincar: Como brincar: Como brincar: Brincar com a criança, incentivando-a a colocar os
objetos uns dentro dos outros. Incentivá-la e elogiá-la sempre.

TorreTorreTorreTorreTorre
Material: Material: Material: Material: Material: Latas de tamanhos diferentes.

Como brincar: Como brincar: Como brincar: Como brincar: Como brincar: Permitir que a criança explore
livremente o material. Após, incentivá-la a formar

uma torre com as latas. O melhor da
brincadeira é quando a torre se desfaz e as

latas caem, fazendo bastante barulho.
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Tampa e destampaTampa e destampaTampa e destampaTampa e destampaTampa e destampa
Material: Material: Material: Material: Material: Frascos de plástico vazios.

Como brincar: Como brincar: Como brincar: Como brincar: Como brincar: Lave os frascos de plástico e os dê à criança para que ela
brinque de "abrir e fechar". Brinque junto com o seu bebê.

Brincadeiras no banhoBrincadeiras no banhoBrincadeiras no banhoBrincadeiras no banhoBrincadeiras no banho
Material:Material:Material:Material:Material: Pano ou bucha e bacia com água para banhar a criança.

Como brincar: Como brincar: Como brincar: Como brincar: Como brincar: Enquanto você banha a criança, passar levemente a
bucha por todo o seu corpinho, espremer a bucha molhada para que a
água escorra sobre o peito, as costas, os braços e as mãos do bebê.
Conversar com ele sobre o que você está fazendo. Dar a bucha na mão
da criança para que ela imite você. Deixar a criança sentir como é gostoso
brincar com água.

RetalhosRetalhosRetalhosRetalhosRetalhos
Material: Material: Material: Material: Material: Pedaços de panos - mais grossos ou mais finos, com

bolinhas, com listras ou tecidos diferentes (algodão, flanela, etc) -
e uma tesoura.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Recortar  os tecidos em pequenos quadrados.

Como brincar: Como brincar: Como brincar: Como brincar: Como brincar: Conversar com a criança, incentivando-a a passar a
mão pelos tecidos. Conforme a idade da criança, é possível incentivá-la
a falar sobre suas sensações e as características dos tecidos.
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                                                                                                                                                                Brinquedos coloridosBrinquedos coloridosBrinquedos coloridosBrinquedos coloridosBrinquedos coloridos
Material:Material:Material:Material:Material: Objetos coloridos.

Como brincar: Como brincar: Como brincar: Como brincar: Como brincar: Verificar se o chão está limpo. Deitar o bebê de bruços de
modo que ele possa se arrastar ou engatinhar em direção ao brinquedo que
você colocou à sua frente. Sempre que ele tentar, bater palmas e falar: "Muito

bem!"

BolaBolaBolaBolaBola
Material:Material:Material:Material:Material: Jornais, papel ou sacos de plástico, meia velha de algodão,

agulha e linha, cordão ou linha grossa.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Amassar bem o papel ou os sacos de plástico, formando
uma bola. Encher a ponta da meia com essa bola. Segurar o cano da meia,

rodar a bola uma ou duas vezes e amarrar bem com um cordão ou uma linha
grossa. Virar o cano da meia pelo avesso para cobrir novamente a bola com

ele. Repetir o procedimento até que a meia fique toda bem esticada sobre
a bola; depois, costurar.

Como brincar: Como brincar: Como brincar: Como brincar: Como brincar: rolar a bola para que o bebê engatinhe atrás dela.
Com essa mesma bola, você poderá brincar de muitas maneiras com
crianças de qualquer idade.

Rola -rolaRola -rolaRola -rolaRola -rolaRola -rola
Material:Material:Material:Material:Material: Uma garrafa plástica, pedaços pequenos de papel

colorido, sementes ou pedrinhas pequenas.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Colocar, na garrafa, sementes e pedaços de papel.
Fechar bem a tampa da garrafa, colocando um pouco de cola.

Como brincar:Como brincar:Como brincar:Como brincar:Como brincar: Estimular a criança a engatinhar atrás do rola rola,
observando o movimento e o barulho que ele faz.
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Puxa-puxaPuxa-puxaPuxa-puxaPuxa-puxaPuxa-puxa
Material: Material: Material: Material: Material: Uma garrafa plástica, cordão ou tiras de panos, pedaços

pequenos de papel colorido, sementes ou pedrinhas pequenas.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Furar o fundo e a tampa da garrafa. Colocar, na garrafa, as
sementes e os pedaços de papel. Passar o cordão pelos furos, amarrando as
duas pontas. Fechar bem a tampa da garrafa com um pouco de cola.

Como brincar: Como brincar: Como brincar: Como brincar: Como brincar: Andar puxando o brinquedo para que a criança tente
fazer igual.

Empurra- empurraEmpurra- empurraEmpurra- empurraEmpurra- empurraEmpurra- empurra
Material: Material: Material: Material: Material: Pedaço de pau ou cabo de vassoura, lata vazia e pedaço

de arame.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Furar a lata no fundo e na tampa. Passar um arame e
prendê-lo na ponta do pedaço de pau.

Como brincar: Como brincar: Como brincar: Como brincar: Como brincar: Incentivar o  bebê a se locomover empurrando o pau,
fazendo a lata rolar.

Cavalo de pauCavalo de pauCavalo de pauCavalo de pauCavalo de pau
Material: Material: Material: Material: Material: Cabo de vassoura ou galho de

árvore, barbante, lata de talco, de detergente ou
qualquer outro recipiente.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Amarrar o barbante no cabo de
vassoura e nele encaixar o recipiente vazio (cabeça do

cavalo). Se você tiver tinta ou caneta, pintar os olhos, a boca
e o nariz.

Como brincar:Como brincar:Como brincar:Como brincar:Como brincar: incentivar a criança a brincar como se estivesse
andando a cavalo.
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DesenhoDesenhoDesenhoDesenhoDesenho
Material:Material:Material:Material:Material: Lápis, giz ou carvão, papéis usados ou jornais velhos, pedrinhas,

cacos de telha ou tijolo e pauzinhos.

Como brincar: Como brincar: Como brincar: Como brincar: Como brincar: Deixar a criança brincar livremente, rabiscando,
amassando ou rasgando o papel. É possível  rabiscar no chão:  se for chão de

terra, com gravetos, se for de cimento, com pedrinhas ou cacos de telhas.

ImitaçãoImitaçãoImitaçãoImitaçãoImitação
Como brincar: Como brincar: Como brincar: Como brincar: Como brincar: Reunir bebês e propor que todas façam de conta

que são...
Um gatinho: Correndo atrás de uma bola, se espreguiçando, bebendo

leite.
Um cachorrinho: Correndo atrás de seu rabo, fazendo xixi no poste.
Uma flor: Crescendo, abrindo-se ao sol, murchando com o frio.

Entra e saiEntra e saiEntra e saiEntra e saiEntra e sai
Material: Material: Material: Material: Material: Caixas grandes de papelão.

Como brincar:Como brincar:Como brincar:Como brincar:Como brincar: Incentivar os bebês a brincar de entrar e sair das
caixas. Você pode cobrir uma mesa pequena com um pano para as
crianças brincarem de "entrar e sair da casinha".

Flauta e apitoFlauta e apitoFlauta e apitoFlauta e apitoFlauta e apito
Brincar com uma flauta ou um apito,

produzindo sons (cuidar para não utilizar
objetos que o bebê possa se machucar).
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Retrato faladoRetrato faladoRetrato faladoRetrato faladoRetrato falado
Material: Material: Material: Material: Material: Jornais, revistas e tesoura.

Desenvolvimento: Desenvolvimento: Desenvolvimento: Desenvolvimento: Desenvolvimento: Recortar fotos de várias pessoas e embaralhá-las.
Sortear uma criança para mostrar uma imagem ao grupo durante 30 segundos.
Orientar as crianças a procurar memorizar as características da pessoa
apresentada na imagem (comprimento e cor do cabelo, cor dos olhos, tipo
das roupas, etc). Quem acertar mais características mostra a próxima foto.

Falta umFalta umFalta umFalta umFalta um
Material: Material: Material: Material: Material: Seis objetos pequenos,

conhecidos pelas crianças, uma caixa e um
pano.

Desenvolvimento: Desenvolvimento: Desenvolvimento: Desenvolvimento: Desenvolvimento: Colocar, na caixa, os
objetos e cobri-la com o pano. Orientar as
crianças a explorar os objetos colocando a
mão na caixa. Sortear uma para retirar um dos objetos sem que ninguém
veja qual foi. Depois, cada criança deve colocar a mão dentro da
caixa por 20 segundos, procurando descobrir qual objeto está
faltando.

Quem acertar é o próximo a tirar algo da caixa. Na medida em
que as crianças apresentarem maior facilidade para realizar a
atividade, o facilitador pode incluir ou substituir os objetos.

Mistura malucaMistura malucaMistura malucaMistura malucaMistura maluca
Material:Material:Material:Material:Material: Jornais, revistas, tesoura, cola e papelão.

Desenvolvimento:Desenvolvimento:Desenvolvimento:Desenvolvimento:Desenvolvimento: Fazer um cartaz com figuras de dez objetos
diferentes. Orientar as crianças a observarem o cartaz por 10
segundos, procurando memorizar o nome dos objetos apresentados.
O objetivo é acertar o maior número de objetos.
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Lista sem FimLista sem FimLista sem FimLista sem FimLista sem Fim
Organizar as crianças sentadas em círculo. Sortear uma para falar: "Fui ao

mercado e comprei "..." (dizendo o nome de um produto). O colega à direita
repete a frase e acrescenta mais um produto. A frase continua aumentando
até que alguém erre a ordem ou esqueça alguma palavra. Quem errar sai da

roda e a brincadeira recomeça.

Esconde-escondeEsconde-escondeEsconde-escondeEsconde-escondeEsconde-esconde
Reunir as crianças e sortear uma para sair do ambiente e se esconder.

Em seguida, sortear outra criança para sair e se esconder em lugar
diferente da primeira. A primeira criança a sair deve retornar à sala e

tentar adivinhar quem está faltando. Caso erre duas vezes, o grupo
escolhe uma "prenda" para ela.
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Eu e meus amigosEu e meus amigosEu e meus amigosEu e meus amigosEu e meus amigos
Material: Material: Material: Material: Material: Espelho grande.
Como Brincar: Como Brincar: Como Brincar: Como Brincar: Como Brincar: Leve as crianças para um lugar amplo, e disponha um

espelho grande no espaço. Solicite que as crianças se organizem em frente a
ele e contemplem as imagens que estão sendo refletidas. Deixe-as à vontade
e faça as intervenções, quando necessário, abordando a beleza e o valor
que cada uma possui. Explique, também, as riquezas das diferenças, mas
ressalte que, se realizarmos um raio-X para comparar um indivíduo com o
outro, haverá muitas semelhanças, por sermos todos humanos. Após
deixá-las explorar as imagens corporais, diga que vocês brincarão de “Se
o Mestre Mandou”, e que elas devem proceder segundo as comandas
da canção.

Seu mestre mandou...Seu mestre mandou...Seu mestre mandou...Seu mestre mandou...Seu mestre mandou...
Enquanto você fala essas comandas, as crianças devem realizá-las.
- Seu mestre mandou formar roda.
- Levante os braços, depois um pé.
- Seu mestre mandou mexer a cabeça.
- Pare agora, e levante o outro pé.
- Seu mestre mandou sentar no chão.
- Já descansaram, fiquem em pé.
- Seu mestre mandou colocar as mãos no ombro do amiguinho.
- Caminhem numa grande roda, bem devagarzinho.
- Agora, pare na roda e abrace o seu corpinho com carinho.
- Muito bem, vamos retornar.
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 Bola ao túnel Bola ao túnel Bola ao túnel Bola ao túnel Bola ao túnel
Dividir as crianças em duas colunas. Posicioná-las com o tronco flexionado

para a frente e com as pernas ligeiramente afastadas. Entregar uma bola à
primeira criança de cada coluna.

Orientar as crianças a realizarem os seguintes procedimentos: a primeira de
cada coluna passará a bola por entre as pernas, entregando-a nas mãos de

seu companheiro imediato ou fazendo-a rolar. Os demais, ao receberem a
bola, irão passando-a do mesmo modo. Quando a bola chegar na última

criança, esta deve segurá-la, sair correndo e ocupar o lugar à frente da
coluna, repetindo a ação de passar a bola para trás entre as pernas. A
brincadeira termina quando o jogador inicial de uma das colunas retorna
à frente.

Bola em posiçãoBola em posiçãoBola em posiçãoBola em posiçãoBola em posição
Organizar as crianças em círculo, designando um número a cada uma. O

facilitador deverá se posicionar no centro do círculo e jogar uma bola para
o alto, chamando por um número.

A criança que corresponde ao número chamado, deverá agarrar a
bola antes dela cair no chão. Se não conseguir, deverá ficar na posição

executada para apanhá-la, conservando essa atitude até que outra
criança deixe a bola cair e a substitua. A brincadeira termina quando o
número de todas as crianças for chamado.

Bola erranteBola erranteBola erranteBola erranteBola errante
Organizar as crianças em círculo a uma distância de 1,5 m umas

das outras. Sortear, entre as crianças, aquela que ficará no centro com
uma bola na mão.

Quando o facilitador anunciar o início da partida, a criança do
centro deve atirar a bola a um dos companheiros do círculo. Este tentará

passá-la imediatamente a outra criança, evitando que a do centro
toque na bola. Se a criança central conseguir tocar na bola, passará a

ocupar um lugar no círculo, indo para o centro a criança que a atirou.
O parceiro que deixar cair a bola será eliminado, não sendo válido o
toque quando a bola sair do círculo.
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     BerlindaBerlindaBerlindaBerlindaBerlinda
Organizar as crianças sentadas em círculo. Sortear, entre elas, uma que

ficará em pé ao redor do círculo e outra que permanecerá observando o
grupo à distância. A criança que está de pé irá perguntar a cada criança do
círculo o motivo pelo qual o outro amigo "está na berlinda".

Serão fornecidos dados fisionômicos, cor da roupa, cor do cabelo,
hábitos, entre outros.

Ao final do interrogatório, chama-se o observador que ouvirá as
respostas recebidas, sem conhecer os autores. Das informações, este
destacará apenas uma, cujo autor o substituirá na berlinda. A brincadeira
termina quando todas as crianças passarem pela berlinda.

Observação: Berlinda (observando escondido).
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Cabra-cegaCabra-cegaCabra-cegaCabra-cegaCabra-cega
Organizar as crianças, de pé, em círculo. Sortear aquela que permanecerá

no centro com os olhos vendados, representando a cabra-cega.
Quando o facilitador anunciar o início da atividade, as crianças do

círculo deverão perguntar à cabra-cega:
- Cabra-cega, de onde vieste?

- Do moinho de vento.
- Que trouxeste?

- Fubá e melado (utilizar alimentos conhecidos pelo grupo, estimulando
as crianças a escolherem os alimentos que quiserem falar).

-Dá um pouquinho?
- Não.
-Então vai embora.

As crianças largarão as mãos e fugirão, enquanto a "cabra-cega" tenta
pegá-las. Quando a "cabra-cega" conseguir tocar um dos participantes, a

venda será tirada e ela escolherá uma criança para substituí-la.

Cabra-cega (variante)Cabra-cega (variante)Cabra-cega (variante)Cabra-cega (variante)Cabra-cega (variante)
Organizar as crianças, de pé, em círculo. Sortear aquela que permane-

cerá no centro com os olhos vendados, representando a cabra-cega.
Quando o facilitador anunciar o início da atividade, a roda deve

começar a girar até que a criança em seu centro bata palmas três
vezes. Esta deve apontar para um dos participantes, a qual se juntará a
ela no centro. A "cabra-cega" tentará pegar a criança, correndo dentro
da roda, e, quando conseguir, deve identificar o amigo pelo nome. Caso
acerte, passará a integrar a roda, vendando os olhos da criança que ficar
em seu lugar. No caso da "cabra-cega" apontar para um lugar vazio, a roda
voltará a girar e o jogo prosseguirá.

A criança que tiver de entrar na roda, por haver sido apontado pela
"cabra-cega", deverá tocá-la de vez em quando para que haja
possibilidade de ser apanhada. Uma vez apanhada, não deverá opor

resistência, permitindo que a "cabra-cega" a toque na tentativa de
reconhecê-la.

Observação:  para tornar o jogo mais movimentado, pode-se fazer
com que sejam incluídas, ao centro da roda, várias crianças,

tornando-se, assim, mais fácil a tarefa da "cabra-cega".
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CaçadaCaçadaCaçadaCaçadaCaçada
Traçar, nos quatro cantos do ambiente, "currais" e, num dos lados, uma

"prisão", como mostra o esquema abaixo. Escolher, entre as crianças, uma para
representar o caçador. Dividir as demais em quatro grupos com o mesmo
número de integrantes, sendo cada grupo identificado pelo nome de um
bicho. A criança que representa o caçador permanece entre os currais,
enquanto os grupos se encontram dentro de um mesmo curral.

Quando o facilitador anunciar o início da atividade, o "caçador" deve
gritar o nome de um bicho para que seus representantes corram para o
curral vazio. O caçador irá persegui-los. Todo aquele que for caçado
será recolhido à prisão. Assim procederá o caçador até que os três
currais vazios fiquem ocupados. Uma vez ocupados os currais, o
caçador chamará duas espécies de bichos que deverão trocar de
currais. Nesse momento, procurará prendê-los. Os grupos deverão
procurar conservar o maior número de componentes fora da prisão.

Observação: as crianças não poderão correr fora do campo onde
estão localizados os currais. Quem infringir essa regra será recolhido à
prisão.
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O caçador de avestruzO caçador de avestruzO caçador de avestruzO caçador de avestruzO caçador de avestruz
Orientar as crianças a circularem livres por um espaço com área

correspondente a 1 m2 por criança. Sortear aquela que representará o
caçador. Para um determinado número de crianças, haverá um caçador.

Quando o facilitador anunciar o início da atividade, o "caçador" deve
perseguir os companheiros com o a intenção de prendê-los. Estarão a salvo,

no entanto, as crianças que, na iminência de serem presas, tomarem a
posição de avestruz, isto é, ficarem com as mãos entrelaçadas segurando

um dos joelhos, com elevação da perna. Os jogadores que forem presos
serão eliminados. A atividade termina quando o caçador for substituído
por uma criança que não conseguir ficar na posição de avestruz.

Caçador de tartarugasCaçador de tartarugasCaçador de tartarugasCaçador de tartarugasCaçador de tartarugas
Orientar as crianças a circularem livres pelo ambiente. Sortear as

crianças que representarão os caçadores de tartaruga. O número de
"caçadores" corresponde ao número de participantes da brincadeira.

Quando o facilitador anunciar o início da atividade, os "caçadores"
correm para pegar os companheiros. Estes evitarão ser apanhados,

deitando-se de costas com as pernas e os braços encolhidos, imitando
uma tartaruga deitada sobre o dorso. Enquanto estiverem nessa
posição, não poderão ser caçados. O jogador que for preso será
eliminado. A atividade termina quando todas as tartarugas forem
presas.
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     O caçador, o pardal e a abelhaO caçador, o pardal e a abelhaO caçador, o pardal e a abelhaO caçador, o pardal e a abelhaO caçador, o pardal e a abelha
Organizar as crianças de pé, em um círculo, e de mãos dadas. Sortear três

crianças para permanecerem fora do círculo e representarem o caçador, o
pardal e a abelha.

Quando o facilitador anunciar o início da atividade, o "caçador" deve
perseguir o "pardal", que foge da "abelha", a qual é perseguida pelo "pardal".
O trio pode correr por dentro ou por fora do círculo. Quando uma das
crianças capturar sua presa, outras três crianças serão escolhidas para
representarem o caçador, o  pardal e a abelha, e o jogo continuará. A
atividade termina quando todas as crianças tiverem representado um
dos animais.

Cachorro e coelhinhoCachorro e coelhinhoCachorro e coelhinhoCachorro e coelhinhoCachorro e coelhinho
Organizar as crianças em trios, formando um círculo cada um. Duas

crianças de cada trio devem unir as mãos, duas a duas, simulando
"tocas de coelho" para abrigar o terceiro integrante, que representa o
coelhinho. Outras duas crianças devem permanecer entre as tocas,
representando um coelhinho sem toca e um cachorro.

Quando o facilitador anunciar o início da atividade, o "cachorro"
deve perseguir o "coelhinho", que irá procurar abrigo em uma das
tocas, cujo ocupante se retirará imediatamente para lhe dar lugar. O
"coelhinho" desalojado fugirá para não ser apanhado pelo "cachorro" e
irá deslocar outro "coelho" de cujo abrigo se apossará. Quando o
"cachorro" pegar o "coelhinho", dois outros jogadores serão escolhidos
para representar o coelhinho sem toca e o cachorro.
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     Caçadores de ursosCaçadores de ursosCaçadores de ursosCaçadores de ursosCaçadores de ursos
Organizar as crianças em dois grupos com igual número de integrantes.

Traçar, no chão, um círculo com giz, onde ficará o grupo identificado por
"ursos". Rodeando esse círculo, ficará o outro grupo, representando os
caçadores, que possuirão bolas.

Quando o facilitador anunciar o início da atividade, os "caçadores"
procurarão atingir os "ursos" com as bolas. Estes podem ser tocados em

qualquer parte do corpo, mas só poderão utilizar os punhos para impedir que
a bola os toque. Os "ursos" que forem atingidos sairão da brincadeira. Após
determinado tempo de jogo, serão considerados vencedores os
"caçadores", caso todos os "ursos" tenham sido eliminados; mas basta que
reste um só "urso" para que sejam estes os vencedores.

Observações: a) as crianças que saírem do círculo ou pisarem na
linha traçada serão eliminadas; b) na repetição do jogo, invertem-se os

papéis, passando os "caçadores" a "ursos" e vice-versa.

Cachorro e ossoCachorro e ossoCachorro e ossoCachorro e ossoCachorro e osso
Organizar as crianças sentadas em círculo. Sortear aquela que

permanecerá no centro do círculo, com os olhos vendados,
representando o cachorro. Esta terá perto de si algum objeto,

representando um osso.
Ao anunciar o início da atividade, o facilitador deverá apontar uma

das crianças do círculo, que tentará, cautelosamente, apanhar o
"osso". Percebendo algum ruído, a criança do centro "latirá" e tentará
indicar a direção em que a criança "invasora" se encontra. Caso
acerte, as crianças trocarão de posição e o facilitador escolherá outra
para renovar a tentativa.

Caso erre, a criança "invasora" prosseguirá no caminho, a fim de se
apoderar do "osso".  A criança que conseguir apanhá-lo, voltará ao

círculo e irá escondê-lo, colocando as mãos atrás das costas, sendo
imitada pelas demais. A criança do centro terá seus olhos desvendados
para que possa descobrir quem está com o "osso'.

Caso acerte, trocará de lugar com aquela que apanhou o "osso".
Caso contrário, continuará a representar o "cachorro" até que

consiga acertar. A atividade termina quando três crianças
conseguirem apanhar o "osso".
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Campeão de esquivaCampeão de esquivaCampeão de esquivaCampeão de esquivaCampeão de esquiva
Traçar um círculo com diâmetro suficiente para que todas as crianças

permaneçam em seu espaço.
Ao anunciar o início da atividade, o facilitador deverá jogar, para o alto e

entre os jogadores, três bolas (de borracha, de meia ou de papel), uma de
cada vez. As crianças que conseguirem apanhá-las saem do círculo e
passam a ser arremessadoras, jogando a bola contra seus companheiros.
As que forem atingidas serão eliminadas. Quando errarem o alvo, os
arremessadores não devem atravessar o círculo para apanhar a bola.

Será considerada vencedora aquela que conseguir livrar-se de
todas as bolas, ficando como última.

Canto mágicoCanto mágicoCanto mágicoCanto mágicoCanto mágico
Organizar as crianças sentadas em círculo. Sortear uma delas para

dar começo ao jogo, afastando-se do grupo.
Quando o facilitador anunciar o início da atividade, as crianças do

círculo devem combinar qual a ação que o amigo deve executar. Uma
vez resolvida, chamam-no e cantam uma cantiga a fim de guiá-lo em sua
procura. Graduarão a música, cantando forte, médio e fraco, conforme
a criança se achar próxima ou longe da ação a executar. Caso acerte,
o canto será acompanhado de palmas, e a criança receberá como
prêmio o direito de escolher o seu substituto. A atividade terminará
quando todas as crianças tiverem sido adivinhas.
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     Cara ou caretaCara ou caretaCara ou caretaCara ou caretaCara ou careta
Traçar, com giz, uma linha no chão, dividindo o espaço em dois lados: cara

e careta. Organizar as crianças em duas fileiras, dorso a dorso, ficando todos
sobre essa linha. Cada fileira terá à sua frente, a uma distância estabelecida,
uma marca no chão, chamada pique.

Quando o facilitador gritar "cara" ou "careta", as crianças do espaço
designado correrão para o pique, perseguidas pelo outro grupo, sendo

eliminadas as que forem pegas. As restantes se dispõem como no início, à
espera de nova ordem. O facilitador poderá também gritar "cara e careta",
caso em que os jogadores deverão permanecer imóveis, sendo
eliminados aqueles que partirem. Termina a atividade quando um dos
lados não tiver mais crianças.

ColmeiaColmeiaColmeiaColmeiaColmeia
Organizar as crianças em duas colunas. Entregar um bastão à última

criança de cada coluna.
Quando o facilitador anunciar o início da atividade, as crianças

portadoras dos bastões devem correr pela direita, contornar a coluna,
voltar ao seu lugar e entregar o bastão ao companheiro da frente.
Assim procedem todos os demais participantes até o bastão chegar na
primeira criança da coluna.
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Círculo vergonhosoCírculo vergonhosoCírculo vergonhosoCírculo vergonhosoCírculo vergonhoso
Traçar um círculo de 1 m de diâmetro: o "círculo vergonhoso". Ao redor

deste, numa distância de 2 m, traçar outros círculos semelhantes e numerados
sequencialmente. Organizar as crianças em duplas e posicioná-las nos
círculos (inclusive no central).

Ao anunciar o início da atividade, o facilitador deve falar dois números,
por exemplo: seis e dez. As crianças que estiverem dentro desses círculos
terão de trocar de lugar. O par que estiver no centro procurará, nesse
momento, ocupar um dos círculos vagos. A dupla que ficar sem lugar irá
para o círculo vergonhoso, e assim por diante. O facilitador pode
chamar, também, quatro números de cada vez ou, ainda, todos os
números, a fim de tornar o jogo mais movimentado. Termina a atividade
quando a dupla que tiver iniciado a brincadeira no círculo central
retornar para ele.

Observações: a) constituirá falta passível de eliminação uma dupla
voltar para o círculo do qual saiu; b) o par que ocupar três vezes o
"círculo vergonhoso" será eliminado do jogo. Nesse caso, cancelar-se-á um
dos círculos numerados.
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Corra "seu" ursoCorra "seu" ursoCorra "seu" ursoCorra "seu" ursoCorra "seu" urso
Traçar, com giz, no chão, um círculo onde permanecerão as crianças.

Sortear uma que deverá ficar a uma distância de cinco metros do grupo, de
costas e em posição de quatro pés, representando o urso.

Quando o facilitador anunciar o início da atividade, o grupo deverá,
silenciosamente, se aproximar do "urso". A criança que conseguir tocá-lo,

gritará "corra seu urso!", e retrocederá, fugindo juntamente com as demais.
Desafiado, o "urso" rapidamente irá perseguir o grupo de "fugitivos",

prendendo-os ao simples contato de sua mão, podendo eliminá-los da
brincadeira ou torná-los seus aliados. Estão salvos aqueles que
conseguirem retornar ao círculo. A atividade finaliza quando o "urso"
pegar todas as crianças.

Corrida de toqueCorrida de toqueCorrida de toqueCorrida de toqueCorrida de toque
Organizar as crianças em duas fileiras dispostas uma ao lado da

outra, separadas por uma distância de três metros. Quando o
facilitador falar o nome de algum objeto (que esteja a uma distância
mínima de dez metros), as crianças devem correr até o mesmo, tocá-

lo e voltar às suas posições iniciais. O grupo que completar a tarefa em
primeiro lugar recebe dois pontos. A atividade termina quando um dos
grupos completar seis pontos.

Observações: a) para que o desenvolvimento do jogo se processe
sem falhas, é de vantagem destacar, junto ao objeto que deve ser
tocado, um juiz que verificará se todas as crianças tocaram ou não no

objeto indicado; b) a falta de toque, mesmo de um só jogador,
acarretará a perda dos pontos para o grupo, ainda que este se forme

em primeiro lugar na posição inicial.



65
com o PIM

Empresta-me a tua casinhaEmpresta-me a tua casinhaEmpresta-me a tua casinhaEmpresta-me a tua casinhaEmpresta-me a tua casinha
Traçar, com giz, no chão, pequenos círculos e um círculo central, como

indica o esquema abaixo. Organizar as crianças no interior dos círculos.
Quando o facilitador anunciar o início da atividade, a criança que estiver

no círculo central dirá: "empresta-me a tua casinha?” Ao que as outras
responderão: “Pois não!”

Nesse momento, todas deverão trocar de lugar, enquanto a
criança no centro procurará ocupar um dos círculos vagos. Se
conseguir, será substituída pela criança que ficar sem lugar. Caso
contrário, voltará ao círculo central a fim de renovar a tentativa.

Observação: Será eliminada a criança que ocupar três vezes o
círculo central, cancelando-se um dos círculos laterais.
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Esquivar da bolaEsquivar da bolaEsquivar da bolaEsquivar da bolaEsquivar da bola
Organizar as crianças em pé, formando um círculo. Sortear uma ou duas

crianças para permanecer no centro do círculo. Entregar uma bola a uma das
crianças do círculo.

Quando o facilitador anunciar o início da brincadeira, as crianças do círculo
devem atirar a bola, procurando atingir quem ocupa o centro, que tentará

escapar. Aquela que acertar, trocará de lugar com a criança central. Sendo
os jogadores muito hábeis, podem ser utilizadas duas bolas, destacando-se

para o centro várias crianças.

Estátuas de salEstátuas de salEstátuas de salEstátuas de salEstátuas de sal
Traçar uma linha de partida no centro do espaço e organizar as

crianças sobre ela. Sortear aquela que deve permanecer a uma distância
de 10 m do grupo, de costas para o mesmo.

Quando o facilitador anunciar o início da atividade, a criança que
está distante deve contar rapidamente até um número menor que dez,
enquanto as outras avançam, andando ou correndo, com o objetivo
de alcançá-la. Esta, inesperadamente, interrompe a contagem e vira

de frente para os companheiros, que deverão retroceder à linha de
partida, para recomeçar. Os outros ficarão no lugar em que estiverem
parados e continuarão a proceder de modo idêntico ao do início do
jogo. O mesmo jogador continuará a contar, procedendo sempre da

mesma forma até que um dos parceiros, tocando-o, o substitua.
Final:
Terminará o jogo quando um dos parceiros tocar o jogador

destacado.



67
com o PIM

Fecha a portaFecha a portaFecha a portaFecha a portaFecha a porta
Organizar as crianças de mãos dadas, formando um círculo. Sortear

aquela que permanecerá de fora.
Quando o facilitador anunciar o início da brincadeira, a criança que está

fora do círculo correrá ao seu redor e baterá nas costas de um companheiro.
Este, ao receber a batida, abandona o seu lugar, ou seja, deixa a "porta
aberta" e sai correndo em sentido contrário. Ambos correrão, com o
objetivo de atingir o lugar vago, para "fechar a porta". A criança que não
conseguir "fechar a porta", continuará correndo e repetirá a ação do
iniciante. A atividade termina quando a "porta" tiver sido fechada três
vezes.

Observação: A criança que, durante o jogo, não conseguir, em três
vezes, ocupar o lugar vago, isto é, "fechar a porta", será eliminada.

Foge raposaFoge raposaFoge raposaFoge raposaFoge raposa
Organizar as crianças de mãos dadas, formando um círculo.

Sortear aquela que permanecerá no centro, representando a
"raposa".

Quando o facilitador anunciar o início da brincadeira, a criança
que representa a raposa tentará fugir, devendo as demais impedi-la. As
duas crianças, por entre as quais a "raposa" conseguir fugir, serão
eliminadas. A "raposa" tomará, então, lugar no círculo e será substituída
pela criança que estiver à direita dos eliminados.
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O gato e o ratoO gato e o ratoO gato e o ratoO gato e o ratoO gato e o rato
Organizar as crianças em pé, de mãos dadas, formando um círculo.

Sortear duas para representarem o "gato e o rato". A criança que representa o
rato permanece dentro do círculo, e a outra, fora.

Quando o facilitador anunciar o início da brincadeira, a roda girará e o
"gato" perguntará às crianças:

- Seu ratinho está?
- Não, senhor!

- A que horas voltará?
- Às oito horas.
- Que horas são?
- Uma hora.
- Que horas são?

- Duas horas.
O diálogo prosseguirá dessa forma até chegar a hora determinada

para a volta do "rato". Nesse momento, a roda para de girar e o "gato"
pergunta aos jogadores do círculo:

- Seu ratinho já chegou?
- Sim, senhor!

- Dão-me licença para entrar?
- Sim, senhor!

O "gato" correrá, então, em perseguição ao "rato", procurando
apanhá-lo. Ao "rato" será permitido entrar ou sair do círculo por baixo
dos braços dos companheiros, que lhe facilitarão a passagem e
dificultarão a do "gato", sem, contudo fechar-lhe o caminho.

O gato está dormindoO gato está dormindoO gato está dormindoO gato está dormindoO gato está dormindo
Traçar um círculo ao redor do qual serão marcados, com pedras ou

saquinhos de areia, tantos lugares quantas forem as crianças. Sortear uma
para ficar deitada ou de pé no centro do círculo, fingindo estar dormindo
como um gato. As demais poderão se locomover à vontade.

Quando o facilitador anunciar o início da brincadeira, as crianças
devem provocar o "gato", acordando-o.  Este deve ocupar um lugar no

círculo, no que será imitado pelas crianças. Caso ele consiga, será
substituído pela criança que ficar sem lugar. Caso contrário, repetirá

a ação.
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Grupo de três, não!Grupo de três, não!Grupo de três, não!Grupo de três, não!Grupo de três, não!
Organizar as crianças em dois grupos, formando dois círculos

concêntricos (um círculo dentro do outro: um maior, fora; e um menor, dentro).
As crianças estarão de frente para o centro e separadas umas das outras por
uma distância de 1 m. Sortear duas crianças para representar o pegador e a
caça.

Quando o facilitador anunciar o início da brincadeira, o "pegador" deve
perseguir a "caça", contornando os círculos ou atravessando-os. A "caça"
estará a salvo se estacionar na frente de um dos grupos, formando "grupo
de três". O jogador detrás deste grupo deverá sair imediatamente,
tornando-se "caça", pois não são permitidos grupos com três
componentes. Quando o "pegador" conseguir prender a "caça", os
papéis se trocam.

Lá vem o ratoLá vem o ratoLá vem o ratoLá vem o ratoLá vem o rato
Organizar as crianças em círculo. Sortear aquela que ficará no

centro do círculo, segurando uma das pontas de um cordão em cuja
extremidade amarra-se um ratinho de brinquedo ou um saquinho de
areia.

Quando o facilitador anunciar o início da brincadeira, a criança
do centro deverá girar o cordão, rasteiramente, junto aos pés das
demais crianças, que saltarão no mesmo lugar, procurando evitar que
o ratinho as toque. Aquela que for tocada será eliminada. Termina a
atividade quando restar apenas uma criança no círculo.
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A lebre no jardimA lebre no jardimA lebre no jardimA lebre no jardimA lebre no jardim
Organizar as crianças de mãos dadas, formando um círculo. Sortear uma

para permanecer no centro do círculo, representando a lebre.
Quando o facilitador anunciar o início da brincadeira, as crianças do

círculo perguntarão à "lebre":
- Como entrou a "lebre" no jardim?

- Pulei a grade! Responderá ela.
- É melhor sair! Dirão as crianças.

A "lebre" procurará, então, fugir, passando por baixo ou por cima dos
braços dos companheiros, que deverão dificultar a saída. Logo que ela
escapar, as crianças devem largar as mãos e correr para capturá-la. Uma
vez presa, a "lebre" será substituda pela criança que a prendeu, passando
a ocupar um lugar no círculo que deverá ser reconstituído para

repetição do jogo.

O lobo e os pintinhosO lobo e os pintinhosO lobo e os pintinhosO lobo e os pintinhosO lobo e os pintinhos
Organizar as crianças em uma coluna, de modo que uma segure

na cintura da outra. A primeira criança se posiciona de braços abertos,
representando a galinha, e as outras, representam os pintinhos. Sortear
uma criança para ficar à frente da galinha, representando o lobo.

Quando o facilitador anunciar o início da brincadeira, o "lobo"
deverá tentar apanhar o último "pintinho" - o que a "galinha" procura
impedir, interceptando-lhe os passos e mudando de posição, no que

será seguida por toda a ninhada. Quando o último "pintinho" é
alcançado, substituirá o "lobo", e este, a "galinha".

Observação: O "lobo" não deverá ser tocado pela "galinha".
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Lenço atrásLenço atrásLenço atrásLenço atrásLenço atrás
Organizar as crianças em círculo, voltadas para o centro e ligeiramente

afastadas umas das outras. Sortear uma criança para permanecer fora do
círculo segurando um lenço.

Quando o facilitador anunciar o início da brincadeira, a criança com o
lenço deve correr ao redor do círculo e deixá-lo cair atrás de outra criança.
Se esta perceber, deverá apanhá-lo e sair correndo atrás da criança que
deixou cair o lenço, procurando prendê-la antes que ela ocupe o lugar
vago. Se o perseguido for preso, ficará "choco", indo para o centro do
círculo, onde permanecerá sentado. A criança que ficar de posse do
lenço continuará correndo em torno do círculo e repetirá a ação inicial.

Observações: a) o jogador "choco" voltará a ocupar um lugar no
círculo quando for substituído por um companheiro; b) os jogadores
deverão deixar o lenço cair sem tocar no companheiro; c) o jogador
que avisar seu companheiro da queda do lenço ficará "choco". Os
jogadores que não perceberem a queda do lenço, também ficarão
"chocos".

Nariz contra narizNariz contra narizNariz contra narizNariz contra narizNariz contra nariz
Organizar as crianças em duas fileiras separadas por uma distância

de 5 m. Marcar, entre as crianças, uma distância de 5 m umas das
outras, indicando os lugares de cada uma. O primeiro integrante de
cada fileira colocará, no seu nariz, a parte externa de uma caixa de
fósforos, ou seja, a parte de fora da caixa.

Quando o facilitador anunciar o início da brincadeira, o primeiro
integrante das fileiras, rapidamente e com os braços cruzados nas
costas, deve passar a caixa de fósforos para o nariz do companheiro
de trás e voltar ao seu lugar. As demais crianças repetirão essa ação até
que a caixa de fósforos chegue à última criança.

Caso a caixa de fósforos caia no chão, a criança poderá juntá-la
com o auxílio das mãos. Termina a brincadeira quando uma das fileiras
conseguir primeiro que a caixa de fósforo chegue à última criança.
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Morto vivoMorto vivoMorto vivoMorto vivoMorto vivo
Orientar as crianças a caminharem livremente por um espaço limitado.

Sortear uma delas para representar o "perseguido".
Quando o facilitador anunciar o início da brincadeira, as crianças devem

perseguir a criança sorteada. Esta, quando na iminência de ser presa, gritará
"morto"! A esta exclamação, todas se deitam imediatamente. No momento em

que o "perseguido" (que segue correndo) gritar "vivo!", as criança se levantam
rapidamente e correm outra vez atrás dele. Termina a brincadeira quando a

criança perseguida é pega.

O mar está agitadoO mar está agitadoO mar está agitadoO mar está agitadoO mar está agitado
Distribuir cadeiras em fileiras e separadas umas das outras a uma

distância de 1 m. Sortear, entre as crianças, aquela que representará o
pescador, a qual ficará de pé. Dividir as demais em dois grupos com igual

número de integrantes. Denominar cada grupo com um nome de peixe e
solicitar que as crianças sentem nas cadeiras.

Quando o facilitador anunciar o início da brincadeira, o "pescador" deve
passar entre as cadeiras resmugando: "O mar está agitado, o mar está

agitado." Em dado momento, continuando o passeio, chama um dos
grupos, as "sardinhas", por exemplo. Os representantes do nome
mencionado devem se levantar e ficar em formação de coluna atrás
do pescador, acompanhando seus  movimentos e murmurando com
ele: "O mar está agitado, o mar está agitado". O pescador chama o

segundo grupo, os "bagres", por exemplo, que procede da mesma
maneira que o primeiro grupo. De repente, o "pescador" gritará bem alto:
"O mar está calmo". A essa voz, todas as crianças devem sentar nas
cadeiras, inclusive a que representa o pescador. Aquela que não

conseguir sentar será eliminada do jogo e uma cadeira será retirada.
Substituirá o pescador a criança que se sentar na quarta, quinta ou sexta
cadeira, conforme combinação prévia. Termina a brincadeira quando

um dos grupos não tiver mais componente.
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Nunca trêsNunca trêsNunca trêsNunca trêsNunca três
Organizar as crianças em duplas, com as mãos dadas. Sortear uma para

representar um fugitivo e outra para representar o perseguidor. As demais
crianças permanecem livres pelo ambiente.

Quando o facilitador anunciar o início da atividade, a criança que
representa o fugitivo corre e, para evitar o perseguidor, toma a mão de um
dos pares cujo parceiro se deslocará por não ser permitido grupos de três.
A criança que se deslocou se tornará o fugitivo, devendo reproduzir a
ação do primeiro. Uma vez pego, o fugitivo se torna o perseguidor.

ParemParemParemParemParem
Organizar as crianças em círculo, numeradas sequencialmente.

Sortear uma para permanecer no centro, de posse da bola.
Quando o facilitador anunciar o início da atividade, a criança do

centro chamará um número qualquer e, ao mesmo tempo, colocará
a bola no chão. Imediatamente, a criança que corresponde ao
número chamado apanhará a bola, e todas as outras, inclusive a do
centro, correrão a maior distância possível. Quando a criança que
segurou a bola gritar "parem", o grupo deve ficar imóvel. A bola será
atirada, então, nas pernas das crianças, que não poderão se
movimentar. Aquela que for atingida será eliminada. O jogo prossegue
com a criança que apanhou a bola indo para o centro do círculo. Caso
a bola não atinja nenhum jogador, a brincadeira prosseguirá da
mesma forma.
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Passada de gigantePassada de gigantePassada de gigantePassada de gigantePassada de gigante
Traçar, no chão, duas linhas representando a partida e a chegada.

Organizar as crianças em fileira na linha de partida. Sortear uma delas para
permanecer na linha de chegada, de frente para os companheiros,
representando o chefe.

Quando o facilitador anunciar o início da atividade, o "chefe" deve chamar
uma criança por vez e determinar o número de passos que devem avançar.

A criança chamada obedece à ordem, dando os passos mais longos
possíveis. A primeira das crianças a alcançar a linha de chegada substitui o
"chefe", reiniciando a brincadeira.

Passagem de pedrinhasPassagem de pedrinhasPassagem de pedrinhasPassagem de pedrinhasPassagem de pedrinhas
Organizar as crianças em fileira, mantendo-os com as mãos postas,

como para o jogo do anel. Sortear uma criança que também ficará com as
palmas das mãos unidas, porém escondendo uma pedrinha entre elas.

Marcar o local do pique a alguns metros dos jogadores.
Quando o facilitador anunciar o início da atividade, a criança que

está de posse da pedrinha deve passar as mãos por entre as mãos
postas dos companheiros, deixando a pedrinha com um deles, sem
que os outros percebam. A criança que receber a pedrinha deve
correr em direção ao pique, perseguida pelas demais. Se conseguir

atingir o pique sem ser tocada, irá ser a próxima a passar a pedrinha nas
mãos dos amigos. Se for tocada antes de alcançar o pique, entregará a
pedrinha ao "pegador", a quem caberá, então, fazer a passagem da
mesma.
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Passagem dos saquinhosPassagem dos saquinhosPassagem dos saquinhosPassagem dos saquinhosPassagem dos saquinhos
Organizar as crianças sentadas no chão, em duas fileiras frente a frente.

Empilhar seis saquinhos de areia ao lado da criança que está na extrema
direita de cada fileira.

Quando o facilitador anunciar o início da atividade, a criança que está
próxima aos saquinhos deve apanhá-los com a mão esquerda, um por um, e
passá-los ao seu vizinho. Este procederá da mesma forma e assim a
brincadeira se dará sucessivamente, até que os saquinhos cheguem até a
última criança, que irá empilhá-los ao seu lado. Quando esta receber o
último saquinho, deverá devolvê-lo, com a mão direita, ao companheiro
da direita. Este, ao seguinte e, assim, sucessivamente. A atividade termina
quando a criança que começou a passar os saquinhos empilhá-los
novamente.

Observações: a) para cada grupo, haverá um juiz de passagem; b)
considera-se falta quando uma das crianças deixa o saquinho cair no
chão ou o atira para o colega; c) o grupo que cometer duas faltas será
desclassificado, cabendo a vitória ao outro.

PombinhaPombinhaPombinhaPombinhaPombinha
Organizar as crianças em um pequeno círculo. Sortear uma delas

para permanecer no centro. Traçar um espaço para ser o "pique".
Quando o facilitador anunciar o início da atividade, a criança do

centro do círculo dirá as seguintes palavras:
“A pombinha foi ao mato. Quantas penas ela leva? Ela leva doze”

(por exemplo).
Na sequência, contará as crianças do círculo até que o número

doze recaia em uma delas. Nesse momento, todas fogem, perseguidas
pela criança na qual recaiu o número doze. Estão a salvo aquelas que
alcançarem o "pique". Quando uma das crianças for pega, tomará o
centro do círculo, reiniciando a brincadeira.
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Os pássaros voamOs pássaros voamOs pássaros voamOs pássaros voamOs pássaros voam
fora do celeirofora do celeirofora do celeirofora do celeirofora do celeiro

Traçar, no chão, um retângulo representando um celeiro, com marcas em
seus cantos representando portas. Traçar círculos representando ninhos. A

certa distância do "celeiro", traçar um círculo representando a "gaiola". Dividir
as crianças em grupos representando, cada um, uma espécie de pássaro, e

organizar cada grupo em um "ninho". Sortear uma criança para representar
o fazendeiro.

Quando o facilitador anunciar o início da atividade, o "fazendeiro"
deve se aproximar do "celeiro". Os "pássaros", ao avistá-lo, devem saltitar e
cantar em seus "ninhos". O "fazendeiro", chegando ao "celeiro", para e diz:

"Ouço barulho de pássaros". Em seguida, chama o nome de um ou vários
grupos de pássaros ali representados. Estes, ao ouvirem pronunciar os seus

nomes, correm dentro do "celeiro" e, a seguir, saem pela porta.
O "fazendeiro" deve tentar agarrar os pássaros, que fogem saltitando,

cantando e imitando, com os braços, o voo do pássaro. Os que conseguirem
entrar novamente pela porta do celeiro estarão salvos. Os que forem pegos

irão para a gaiola. O objetivo da brincadeira é permanecer o maior tempo
possível sem ser pego pelo "fazendeiro".

Pisar na sombraPisar na sombraPisar na sombraPisar na sombraPisar na sombra
Escolher um ambiente com luz e sombra. Organizar as crianças livres

pelo ambiente. Sortear uma delas para representar o “pegador”.
Quando o facilitador anunciar o início da atividade, o "pegador" deve

correr com a finalidade de pisar na sombra dos companheiros.
Conseguido isso o "pegador" mencionará o nome da criança em cuja
sombra pisou e esta sairá da brincadeira.
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A raposa e os coelhinhosA raposa e os coelhinhosA raposa e os coelhinhosA raposa e os coelhinhosA raposa e os coelhinhos
Traçar, no chão, um quadrado no canto do ambiente representando uma

toca de coelhos, e organizar, dentro dele, um grupo de crianças
representando os coelhinhos. Organizar um segundo grupo com igual número
de integrantes para representar as raposas, que podem circular livre pelo
espaço. Deste grupo, sortear uma criança para ser o "chefe".

Quando o facilitador anunciar o início da atividade, as crianças que
representam os coelhinhos saem de sua toca para um passeio. Devem
andar nas pontas dos pés, temendo as "raposas". De repente, o chefe das
raposas grita: "Corram, peguem os coelhinhos!”

A este aviso, as "raposas" iniciam uma perseguição aos "coelhinhos", a
fim de prendê-los. Estarão a salvo aqueles que conseguirem alcançar a
"toca". Todos os que forem presos se tornam "raposas" e passam a
perseguir os "coelhinhos. Os papéis podem se alternar, caso seja desejo
do grupo.

O rei da terraO rei da terraO rei da terraO rei da terraO rei da terra
Traçar, no chão, um círculo grande e colocar em seu interior uma

cadeira. Sortear uma criança para sentar nela, representando o rei no
seu trono. As demais permanecem ao redor do círculo.

Quando o facilitador anunciar o início da atividade, as crianças
devem desafiar o "rei", pisando no interior do círculo e dizendo: “Eu vou
à terra do rei; o rei não está em casa. O rei não pode agarrar-me.
Venha!” Diante disto, o "rei" inicia uma perseguição aos que o estão
desafiando. As crianças que forem pegas sairão da brincadeira. O
objetivo da brincadeira é escapar do rei o maior tempo possível.
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O tremO tremO tremO tremO trem
Organizar as crianças em grupos, formando várias colunas paralelas.

Identificar cada grupo com o nome de uma das partes que compõem um
trem: vagão, caldeira, roda, apito, etc. O grupo que representar a máquina se
destaca dos demais.

Quando o facilitador anunciar o início da atividade, uma das crianças que
representa a máquina dirá: "o trem quer partir, mas falta...", e citará uma das

partes representadas pelos grupos. Os representantes da parte citada
seguram-se pela cintura e juntam-se à máquina, dando continuidade à
coluna, que permanece fazendo evoluções nas proximidades dos demais
jogadores, até que todos os grupos tenham sido chamados. A atividade
termina com as crianças realizando evoluções no ambiente, imitando um
trem em movimento.

Jogo de pulgaJogo de pulgaJogo de pulgaJogo de pulgaJogo de pulga
Traçar duas linhas no chão, representando a partida e a chegada, a

uma distância de 4 ou 5 m uma da outra. Organizar as crianças sobre a
linha de partida enquanto o facilitador permanece na linha de chegada.

Ao iniciar a atividade, o facilitador deve chamar o nome de cada
criança. Ao ser chamada, a criança deve perguntar: “mamãe pulga,
posso ir? Quantos pulos?” O facilitador responderá o número de pulos
conforme sua preferência, sendo prontamente atendido. O objetivo é

alcançar a linha de chegada primeiro, dando pulos pequenos como a
pulga.
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Corrida do canguruCorrida do canguruCorrida do canguruCorrida do canguruCorrida do canguru
Traçar duas linhas no chão, delimitando os locais de partida e chegada.

Dividir as crianças em grupos com o mesmo número de participantes.
Os grupos devem formar filas atrás da linha de partida, com todos

segurando na cintura do amigo da frente.
Quando o facilitador anunciar a largada, todos devem sair pulando sem

soltar da cintura do amigo. Se alguém se desprender, todo o grupo volta à
linha de partida e recomeça a corrida. Finaliza-se a atividade quando um
dos grupos passar pela linha de chegada.

Bola de fogoBola de fogoBola de fogoBola de fogoBola de fogo
Dividir as crianças em duas equipes e traçar uma linha no meio do

campo, delimitando um lado para cada.
As equipes devem jogar a bola tentando acertar um integrante da outra

equipe, que só poderá tocar a bola com as mãos.
Quem for atingido em outra parte do corpo fica sentado no lugar, e só

poderá levantar-se se a bola vier em sua direção. Quem se levantar e
não agarrar a bola sai da brincadeira. Quando todos os integrantes de
uma equipe estiverem sentados, a outra será a vencedora.

Pega-pega secretoPega-pega secretoPega-pega secretoPega-pega secretoPega-pega secreto
Recortar um papel para cada participante. Separar três papéis e

escrever em cada um deles: “pássaro”, “caçador” e “abelha”. Organizar
as crianças em círculo e solicitar que cada uma sorteie um papel. Assim
que abrir o papel, a criança que tiver sorteado “pássaro” deverá correr,
contornando o círculo. Aquela que tiver sorteado “caçador” sairá atrás
dela, e a que tiver sorteado “abelha” perseguirá o caçador. Quando
algum deles for pego, o facilitador deve juntar os papéis e realizar
novo sorteio.
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Gato e ratoGato e ratoGato e ratoGato e ratoGato e rato
Sortear, entre as crianças, aquela que será o gato e aquela que será o

rato. As demais se espalham e ficam agachadas. O “gato” persegue o “rato”,
que corre entre os amigos e toca em um deles. Quem for tocado pelo “rato”
troca de lugar com ele, e quem for pego vira “gato”.

Gato e rato IIGato e rato IIGato e rato IIGato e rato IIGato e rato II
Organizar as crianças em círculo, com as mãos dadas (no mínimo seis

crianças). Duas crianças ficam fora da roda: uma representando o rato e
a outra, o gato. Das crianças da roda, uma representará a porta e a outra,
o relógio.

Para iniciar o jogo, o gato se dirige à porta e estabelece o seguinte
diálogo com ela:

-  Toc, toc, toc.
- Quem é?
- É o gato.

-  O que queres?
- Quero apanhar o rato.

- O rato não está. Foi comer queijo.
- A que horas volta?

- Não sei! Vai perguntar ao relógio!
Agora o gato se dirige ao relógio e pergunta-lhe:
- Relógio, a que horas chega o rato?
- O rato chega às...horas.
O "relógio" indica a que horas chega o "rato". Por exemplo, o relógio

diz: "O rato chega às cinco horas". Nesse caso, as crianças da roda
começam a contar, em voz alta, até cinco. Então, levantam os braços
e o "rato" começa a fugir, entrando e saindo da roda por baixo dos

braços das crianças. O "gato", ao ouvir o número cinco, se dirige à porta
e entra na roda perseguindo o "rato". O "gato" só pode entrar e sair da
roda pela porta. O jogo termina quando o "gato" apanha o "rato" ou

desiste. A partir disso, sorteiam-se, entre as crianças, novos
representantes para o gato, o rato, a porta e o relógio.
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Caça ao tesouroCaça ao tesouroCaça ao tesouroCaça ao tesouroCaça ao tesouro
Esconder brinquedos ou objetos pelo ambiente. Contar até cinco para

que as crianças comecem a procurá-los. Vence quem conseguir pegar mais
brinquedos (tesouros).

Adivinhe quem éAdivinhe quem éAdivinhe quem éAdivinhe quem éAdivinhe quem é
Sortear, entre as crianças, aquela que ficará de olhos vendados e

que receberá um bastão. Formar uma roda com as demais crianças em
torno dela.

A roda deve girar cantando uma música até que a criança que está
no meio bata o bastão no chão, indicando que a roda deve parar.

O dono do bastão aponta um amigo, que entra na roda e se aproxima.
Ele passa a mão no rosto do amigo e tenta descobrir quem é. Se conseguir
acertar, os dois trocam de lugar e a brincadeira recomeça. Se não, ele
volta para o meio e só sai quando acertar.

Maratona do sapatoMaratona do sapatoMaratona do sapatoMaratona do sapatoMaratona do sapato
Traçar, no chão, as linhas de largada e chegada. Todos os

participantes devem tirar os sapatos, misturá-los e deixá-los atrás da
linha de chegada. Dividir o grupo em duplas, amarrar a perna direita
de um participante na perna esquerda de outro e posicioná-los na linha
de largada.

Quando o facilitador anunciar a largada, todas as duplas têm de ir até
a pilha de calçados, calçarem seus sapatos e retornarem à linha de
largada.

Vence a dupla que chegar primeiro. Quem se soltar, calçar os
sapatos errados ou não os calçar direito é desclassificado.



82
Coleção Fazendo Arte

Acerte o alvoAcerte o alvoAcerte o alvoAcerte o alvoAcerte o alvo
Colocar uma garrafa de gargalo grande no chão e marcar o local para as

crianças se posicionarem, a uma distância de três passos da garrafa.  Amarrar
um lápis no barbante e motivar as crianças a tentar colocá-lo na garrafa.

Bola no copoBola no copoBola no copoBola no copoBola no copo
Selecionar copos grandes, de boca larga e de material seguro (isopor,

plástico, papel). Pintar o fundo dos copos com tinta colorida e colocá-los
sobre uma mesa, prendendo-os com fita adesiva e formando um

triângulo. Marcar uma distância de cinco passos para identificar o ponto
de arremesso das bolinhas e fazer uma tabela de pontos. Cada cor

equivale a cinco, dez ou quinze pontos. Um jogador pode arremessar três
bolas por vez. Vence quem fizer mais pontos.

SerpenteSerpenteSerpenteSerpenteSerpente
Organizar as crianças em dois grupos que se dispõem em filas,

agarrando-se uns aos outros pela cintura, formando uma serpente.
Colocar frente a frente as duas serpentes. À indicação do

facilitador, a primeira criança da frente das serpentes terá de tocar na
última criança da outra equipe. Ganha a serpente que tocar em
primeiro lugar no último jogador da outra.
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Come-comeCome-comeCome-comeCome-comeCome-come
Traçar, no chão, linhas representando caminhos que têm de se cruzar

pelo menos uma vez. Sortear, entre as crianças, aquela que representará o
come-come, o único participante que poderá andar por todas as linhas para
tentar pegar os demais. As outras crianças poderão andar cada uma para um
lado e só poderão mudar de caminho quando chegarem a um ponto de
cruzamento entre as linhas.

Quem for pego vira o come-come.

Pega bandeiraPega bandeiraPega bandeiraPega bandeiraPega bandeira
Dividir o campo e colocar uma bandeira ao fundo de cada lado.

Dividir as crianças em dois grupos, que devem se alinhar junto da sua
bandeira. Quando o facilitador contar até três, as crianças devem correr
para pegar a bandeira da outra equipe. Quem for pego por alguém do
outro grupo vira estátua e só se mexe ao ser tocado por um integrante de
sua equipe.

Finaliza-se a atividade quando um dos grupos pegar a bandeira do outro.

Jogo da corrente à vistaJogo da corrente à vistaJogo da corrente à vistaJogo da corrente à vistaJogo da corrente à vista
Organizar as crianças sentadas no chão, formando dois círculos.

O facilitador deve dizer, em voz alta, uma parte do corpo humano.
Em cada grupo, há uma criança que representa o ponto inicial do

jogo. Esta criança deve tocar o amigo ao lado na parte do corpo que
o facilitador nomear, sendo que este amigo irá repetir o gesto na
próxima criança e assim por diante, até chegar novamente a primeira.

Exemplo:
O facilitador diz: "nariz". A primeira criança tocará o nariz do amigo ao

seu lado, e assim por diante.
É possível orientar a velocidade de execução do jogo entre os

dois grupos, motivando as crianças a realizá-lo rápido ou devagar.
Também é possível realizar o jogo com somente um grupo.
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O lobo e os carneirinhosO lobo e os carneirinhosO lobo e os carneirinhosO lobo e os carneirinhosO lobo e os carneirinhos
Traçar com giz, no chão, um quadrado representando a toca do lobo e

outro representando a casa dos carneiros. Sortear, entre as crianças, quem
representará o lobo; as demais serão os cordeiros. Para iniciar a brincadeira, o
"lobo" deve ficar em sua "toca", e os "carneiros", em sua "casa".

Quando o "lobo" gritar : "Olha o lobo!", os "carneiros" devem correr para a
toca do lobo. Enquanto trocam de quadrado, o "lobo" tenta pegá-los. Quem

for pego vira lobo e ajuda a capturar os demais carneiros na próxima
rodada.

Corrida do varalCorrida do varalCorrida do varalCorrida do varalCorrida do varal
Pendurar, no ambiente, uma corda representando um varal, com quatro

prendedores. Dividir as crianças em dois grupos, cada um com um pedaço
de pano. Traçar uma linha de partida a uma distância de vinte passos do

varal onde os grupos se organizam em fila.
Quando o facilitador anunciar a largada, a primeira pessoa de cada

grupo vai até o varal, prende o pano e volta para o final da fila. Quando
ela chegar, o próximo da fila vai até o varal, tira o pano e entrega-o

para o primeiro, que deve pendurar o pano novamente. A brincadeira
segue até que todos os integrantes do grupo tenham passado pelo
varal. Vence o grupo que terminar primeiro.

Segure firmeSegure firmeSegure firmeSegure firmeSegure firme
Organizar as crianças sentadas em círculo. Disponibilizar um sabonete

molhado e orientar o grupo a jogar o sabonete um para o outro. Quem o
deixar cair sai da brincadeira.
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Quem é o cantor?Quem é o cantor?Quem é o cantor?Quem é o cantor?Quem é o cantor?
Sortear, entre as crianças, aquela que ficará com os olhos vendados

enquanto as demais se espalham pelo ambiente. Orientar o grupo a realizar o
seguinte procedimento: uma criança começa a cantar uma música que todos
conheçam. Em seguida, a próxima a sua direita continua a música e assim por
diante, até que uma pare de cantar. Quem está com os olhos vendados tem
de descobrir quem foi o último a cantar.

Corrida coloridaCorrida coloridaCorrida coloridaCorrida coloridaCorrida colorida
Recortar três cartões e pintar um de azul, um de amarelo e um de

vermelho. Cada cor representa uma ação: azul é pular, vermelho é pular
de costas e amarelo é correr. Traçar as linhas de partida e chegada e
sortear uma criança que permanecerá na linha final com os cartões. Esta
será responsável por indicar, para cada criança que complete a corrida, o
movimento que deve ser feito, acenando com os cartões coloridos. As
crianças que errarem o movimento realizam novamente a corrida.

De olho nos objetosDe olho nos objetosDe olho nos objetosDe olho nos objetosDe olho nos objetos
Colocar objetos (brinquedos, livros, objetos da natureza, materiais

de higiene, entre outros) sobre a mesa e solicitar que as crianças
observem-nos bem. Sortear uma criança para retirar um dos objetos,
enquanto as demais permanecem de olhos fechados. O facilitador
dará o comando para abrir os olhos. Vence quem descobrir o objeto
que falta.

Sugestão: esta atividade poderia ser incluída nas atividades de
memória descritas ao final deste arquivo.
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Batatinha frita 1, 2, 3...Batatinha frita 1, 2, 3...Batatinha frita 1, 2, 3...Batatinha frita 1, 2, 3...Batatinha frita 1, 2, 3...
Sortear uma criança para ser o líder. Ela deve ficar com o rosto voltado

para a parede. As demais crianças se colocam uma ao lado da outra, a uma
distância de vinte passos do líder. Enquanto o líder diz "Batatinha frita 1, 2, 3",
todos os outros participantes dão passos bem largos em sua direção. Quando

terminar a frase, ele se vira rapidamente para o grupo. Todos têm de estar
parados. Se alguém se mexer, voltará para a largada. Depois, o líder se vira

para a parede e a brincadeira continua, com ele falando cada vez mais
rápido. Quem chegar primeiro até o líder ocupará seu lugar na próxima
rodada.

EstouroEstouroEstouroEstouroEstouro
Organizar as crianças em duplas. Cada jogador deve encher quatro

bexigas e prendê-los em seus calcanhares ou braços, sem apertar. O
objetivo é que cada dupla tente estourar as bexigas das outras duplas e, ao

mesmo tempo, fugir para que as suas não sejam estouradas. Vence quem
ficar com a última bexiga cheia.

Acerte o alvoAcerte o alvoAcerte o alvoAcerte o alvoAcerte o alvo
Pendurar uma bexiga num lugar aberto e espaçoso e marcar no

chão, com giz, a linha de lançamento. Organizar as crianças atrás da
linha, cada uma com direito a três lançamentos. Disponibilizar tampas

plásticas (tampa de lata de leite em pó, de achocolatados, etc.)
representando o boomerangue. Orientar as crianças a lançarem a tampa

uma de cada vez, até derrubar a bexiga. Quando a bexiga cair, reinicia-
se a atividade.
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Arremesso velozArremesso velozArremesso velozArremesso velozArremesso veloz
Traçar, no chão, uma linha de lançamento. Disponibilizar tampas plásticas

(tampa de lata de leite em pó, de achocolatados, etc.) representando o
boomerangue. Sortear, entre as crianças, quem fará o primeiro arremesso. As
demais crianças devem se posicionar a dez passos da linha de lançamento.
O arremessador lança o boomerangue em direção ao grupo, que deve
tentar pegá-lo. Quem conseguir é o próximo a fazer o arremesso.

Gira, mas não caiGira, mas não caiGira, mas não caiGira, mas não caiGira, mas não cai
Organizar as crianças em duplas. Uma delas tem os olhos vendados e

segura uma raquete. A outra coloca sobre a raquete uma bolinha (de
ping-pong, de meia, de desodorante roll-on) e orienta o amigo para bater
nela sem deixá-la cair. Vence a dupla que ficar mais tempo com a bolinha
na raquete.

Pouso perfeitoPouso perfeitoPouso perfeitoPouso perfeitoPouso perfeito
Traçar, com giz, um círculo no chão, marcando a área de

lançamento. Riscar um semicírculo a uma distância de três passos
dessa área. A uma distância de mais um passo, traçar outro semicírculo
e assim por diante, até completar cinco semicírculos, que representam
as áreas de pouso. Disponibilizar diferentes objetos para serem
escolhidos e arremessados pelas crianças (objetos seguros).

Combinar com as crianças a pontuação para cada área de pouso
que elas atingirem com os objetos . Por exemplo: entre as linhas um e
dois, um ponto; entre as linhas dois e três, cinco pontos.

Sortear, entre as crianças, aquela que fará o primeiro lançamento.
Depois, um participante de cada vez arremessa um objeto que tenha
selecionado. Vence quem conseguir mais pontos em cinco
lançamentos. Quem lançar o brinquedo para fora do círculo não faz
ponto e tem de dar três giros em volta de si mesmo.
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Acerte a lataAcerte a lataAcerte a lataAcerte a lataAcerte a lata
Disponibilizar seis latas de refrigerante em uma mesa, em forma de pirâmide

(três na base, duas no meio e uma no topo). Traçar com giz, no chão, uma linha
de arremesso a uma distância de cinco passos das latas. Disponibilizar bolinhas
para serem arremessadas nas latas.

Orientar as crianças a jogar em uma de cada vez, tentando acertas as
latas. Cada lata derrubada equivale a um ponto, e quem derrubar todas ao

mesmo tempo ganha três pontos.

Pare bolaPare bolaPare bolaPare bolaPare bola
Sortear, entre as crianças, aquela que será o pegador e outra que

será o arremessador. Esta última deverá lançar a bola o mais longe que
puder. Após, ela e as outras crianças saem correndo, enquanto o "pegador"

tenta alcançar a bola. Quando ele conseguir, deve gritar: “pare bola!” E
todos ficam parados.

O "pegador" pode dar, no máximo, três passos para, então, tentar
acertar a bola em um dos amigos. Se conseguir, quem levou a bolada será

o próximo “pegador”. Se ele não acertar ninguém antes de a bola bater
no chão, a brincadeira recomeça.

O magoO magoO magoO magoO mago
Organizar as crianças em duplas. Um dos integrantes deve deitar-se

e fechar os olhos, fazendo de conta que está adormecido, enquanto o
outro cobre, com um pano, uma parte de seu corpo, fazendo-a
"desaparecer". O que está deitado tem de dizer: "Mago, devolva-me

meu...(a parte do corpo coberta)". Se o participante que está deitado
adivinhar qual é, mudam os papéis.
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Tocar a mancha e pararTocar a mancha e pararTocar a mancha e pararTocar a mancha e pararTocar a mancha e parar
Uma criança para enquanto as demais correm livremente dentro de um

espaço limitado. O facilitador diz uma parte do corpo. Por exemplo: "orelha",
onde consta que está a mancha (imaginária). Esta é a única parte vulnerável
para serem pegos. Quando aquele que para toca alguém na "orelha", o
primeiro é salvo, e o que foi tocado por ele tenta "parar" outra criança,
mantendo a mão na sua própria orelha.

O facilitador diz outra parte do corpo onde está a mancha: nas costas!

Carro choqueCarro choqueCarro choqueCarro choqueCarro choque
Incentivar cada criança a imaginar que está dentro de um carro-

choque. Tocar uma música enquanto as crianças se deslocam pelo
espaço, até que o facilitador nomeie uma parte do corpo. Para a
música. Nesse momento, todos devem tentar trombar com os amigos
com a parte do corpo nomeada. Feito isso, volta a tocar a música e
continua a brincadeira.

Adivinhar o segredoAdivinhar o segredoAdivinhar o segredoAdivinhar o segredoAdivinhar o segredo
Em grupos de quatro ou cinco crianças, um participante do grupo

tenta representar com o corpo (posições estáticas) uma orientação
que o facilitador lhe disser ao ouvido, para que o resto do grupo
adivinhe. O primeiro que adivinhar vai rapidamente até o facilitador,
para que este lhe diga outra coisa, recomeçando a atividade.
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O espelhoO espelhoO espelhoO espelhoO espelho
Organizar as crianças em duplas. Um dos integrantes da dupla deve adotar

posturas diferentes para que o outro as reproduza.

O rodeioO rodeioO rodeioO rodeioO rodeio
Organizar as crianças em duplas. Um se coloca de quatro, com as

costas bem retas para aguentar um taco de madeira ou qualquer outro
objeto. O colega ajeita-o bem e diz: "derrubar". Nesse momento, o que

está de quatro deve tentar jogar no chão o objeto, movendo apenas
as costas.

Para aumentar a dificuldade, o objeto pode ser menor.
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A varinhaA varinhaA varinhaA varinhaA varinha
Organizar as crianças em duplas. Uma delas possuirá a "varinha mágica" e

com ela transformará as demais crianças em objetos que podem ser
inventados ou sugeridos pelo facilitador.

Exemplos do que a criança com a "varinha mágica" pode falar:

Bola. Vamos ver Ponte!
como ela rola!

Um, zero (ou outros números). Um, dois.

Um pau, um pau torto, um livro fechado.
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Como estamos?Como estamos?Como estamos?Como estamos?Como estamos?
Tocar uma música para as crianças se movimentarem livremente pelo

ambiente. Quando o facilitador mudar a música ou realizar outra indicação, as
crianças devem representar diferentes estados de ânimo. Exemplo: contente,
aborrecido, triste, nervoso, calmo. O facilitador deve estimular o grupo a utilizar

o corpo e o espaço para se expressar.

Contente                  Aborrecido                   Triste                                Nervoso

A marioneteA marioneteA marioneteA marioneteA marionete
Organizar as crianças em duplas. Uma das crianças representa a

marionete e deve simular que cada segmento de seu corpo (braços,
pernas, cabeça, mãos, entre outros) está preso a fios imaginários que, ao
serem esticados, movem a parte do corpo correspondente. A outra
criança é responsável por manipular os fios imaginários, enquanto o

amigo busca coordenar seus movimentos conforme os comandos.
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O corpo de borrachaO corpo de borrachaO corpo de borrachaO corpo de borrachaO corpo de borracha
Organizar as crianças em duplas. O facilitador deve motivar as crianças a

movimentarem as partes do corpo no máximo percurso articular de cada
segmento.

Exemplos de movimentos que podem ser sugeridos pelo facilitador:
Para movimentar uma das pernas: tentar tocar o mais alto possível uma

parede.
Para movimentar os braços: movê-los como um pássaro, movê-los

como um helicóptero, movê-los como se estivessem nadando.
Para movimentar a cabeça: como o colega pode movê-la?
Para movimentar o quadril: movê-lo imitando o vento.

Jogos com canudos de papelJogos com canudos de papelJogos com canudos de papelJogos com canudos de papelJogos com canudos de papel
e água com sabãoe água com sabãoe água com sabãoe água com sabãoe água com sabão

Colocar, em um recipiente, água e sabão para produzir espuma.
Com a ajuda de um canudo de papel, realizar diferentes propostas,
orientando as crianças a não engolirem a mistura.

Exemplos:
- Fazer borbulhas no recipiente;
- soprar as borbulhas;
- pegar água com o canudo e tentar lançá-la bem longe,

soprando-a;
- fazer bolhas de sabão no ar.
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Jogos com papel de seda ou plumaJogos com papel de seda ou plumaJogos com papel de seda ou plumaJogos com papel de seda ou plumaJogos com papel de seda ou pluma
Organizar as crianças individualmente ou em duplas. Selecionar pedaços

de papel de seda ou plumas. As crianças devem manter o material no ar e sem
deixá-lo cair ao chão, apenas soprando.

Jogos com papel de sedaJogos com papel de sedaJogos com papel de sedaJogos com papel de sedaJogos com papel de seda
Organizar as crianças em grupo de três ou quatro integrantes,

dispostos em torno de uma mesa. Dividir a mesa em duas partes, uma
para cada grupo. Disponibilizar bolinhas de pingue-pongue ou de papel
seda amassado para que as crianças assoprem-nos buscando jogar o
material para o lado da mesa pertencente ao outro grupo.
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O cartucho imóvelO cartucho imóvelO cartucho imóvelO cartucho imóvelO cartucho imóvel
Organizar as crianças deitadas no chão e com a barriga para cima.

Colocar um cartucho de papel sobre o abdômen de cada criança,
orientando-as a respirar sem mover o cartucho. As crianças podem ser
organizadas em duplas.

É possível realizar a mesma atividade, mas com o cartucho apoiado
no peito.

Esta brincadeira, ainda que o resultado de execução não seja
plenamente satisfatório, é conveniente a partir dos cinco ou seis anos de
idade.
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O cão caçadorO cão caçadorO cão caçadorO cão caçadorO cão caçador
Tocar uma música e motivar as crianças a se locomoverem de quatro por

todo o ambiente. Quando a música parar, o facilitador deve orientar o grupo a
realizar diferentes movimentos.

Exemplo de movimentos:
Cão caçador: adotar a posição de caçador.

Coelho: ficar de pé e correr com o máximo de velocidade.
Caçador: andar silenciosamente para que o coelho não o ouça.

Os balõesOs balõesOs balõesOs balõesOs balões
Organizar as crianças de cócoras, representando balões vazios. O

facilitador deve simular estar soprando, fazendo com que todos os
balões se encham até explodir, fato que os faz voltar a cair no chão. O

facilitador deve motivar as crianças a representarem, com gestos e
expressões, o balão enchendo e estourando.
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O croquete duploO croquete duploO croquete duploO croquete duploO croquete duplo
Organizar as crianças em duplas. Elas devem se deitar no chão uma sobre

a outra, bem abraçadas. O facilitador deve incentivá-las a se deslocar no
espaço, dando voltas pelo chão, rodando as partes moles (músculos e pele) e
duras (ossos) do corpo, em contato com o colega e com o chão. O espaço
adequado para executar esta atividade pode ser: colchonete, colchão,
grama ou areia.

As serpentes encantadasAs serpentes encantadasAs serpentes encantadasAs serpentes encantadasAs serpentes encantadas
Organizar as crianças deitadas no chão. Tocar uma música e ir

nomeando partes do corpo, as quais o grupo deverá movimentar,
representando uma serpente encantada. Quando a música parar, as
crianças deixam cair bruscamente a parte do corpo que estavam
movendo.
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Saquinhos de areiaSaquinhos de areiaSaquinhos de areiaSaquinhos de areiaSaquinhos de areia
Andar livremente com saquinhos de areia na cabeça. Disponibilizar

obstáculos para que as crianças passem por baixo deles, de mão com um
colega e com os olhos fechados. Marcar o chão com cordas.

Andar com os olhos vendados por cima de bancos com inclinação.

Seguir circuitos variados com os olhos vendados.
Andar como diferentes animais.
Gigante: deslocar-se nas pontas dos pés, para parecer mais alto.
Elefante: andar apoiando toda a planta do pé.

Animal inventado: caminhar sobre os calcanhares.
Aranha: deslocar-se com quatro pontos de apoio.
Flamingo: andar sobre um só pé.
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Empurra-empurraEmpurra-empurraEmpurra-empurraEmpurra-empurraEmpurra-empurra
Organizar as crianças na posição de cócoras e motivá-las a saltar nesta

posição, deslocando-se pelo espaço e tentando derrubar o colega somente
pelo contato das palmas da mão.

Travessia do rioTravessia do rioTravessia do rioTravessia do rioTravessia do rio
Organizar grupos de até quatro crianças. Cada grupo receberá três

tacos de plástico. Delimitar o espaço com colchonetes representando
terra firme, indicando que os espaços livres representam o rio.

Os grupos devem organizar estratégias coletivas para atravessar
de um colchonete para o outro por cima dos tacos e sem tocar o
chão com os pés.
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Andar sobre superfícies diferentesAndar sobre superfícies diferentesAndar sobre superfícies diferentesAndar sobre superfícies diferentesAndar sobre superfícies diferentes
Organizar o espaço para que as crianças tenham a oportunidade de

experimentar a sensação de andar sobre diferentes superfícies. É
recomendável que essa atividade seja realizada em um contexto lúdico,
motivando as crianças a imaginarem que estão atravessando rios, subindo

montanhas, caminhando na praia, etc.
Exemplos:

- andar sobre colchonetes mais moles;
- andar sobre camas elásticas;
- andar sobre areia;
- andar sobre superfícies que se movem;
- andar sobre uma tábua de 10 cm de largura colocada no chão.
- andar de mãos dadas com outro colega sobre uma tábua no chão,

com os dois pés alinhados e sem erguê-los. Tentar fazer com que o
colega, que está segurando uma das mãos, saia da tábua.

 Deslocamentos por superfícies elevadas, sempre com a máxima
precaução (banco).
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   Elevar a altura.

Dupla em movimentoDupla em movimentoDupla em movimentoDupla em movimentoDupla em movimento
Organizar as crianças em duplas.
Amarrar a perna esquerda de um participante com a perna direita de

outro. Motivar as crianças a realizarem uma série de movimentos.
Exemplos:
- caminhar de cócoras;
- andar em diferentes ritmos (rápido, devagar);
- caminhar arrastando os pés.
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Escondendo a mão e o péEscondendo a mão e o péEscondendo a mão e o péEscondendo a mão e o péEscondendo a mão e o pé
Tocar uma música e incentivar as crianças a se locomoverem pelo

espaço. Quando a música parar, as crianças devem esconder as mãos e/ou os
pés conforme a indicação do facilitador.

Exemplos:
- esconder uma mão debaixo da roupa;

- esconder uma mão debaixo da roupa do colega.
- esconder as duas mãos debaixo da camiseta.

- esconder os pés debaixo do colchonete.

Correndo entre objetosCorrendo entre objetosCorrendo entre objetosCorrendo entre objetosCorrendo entre objetos
As crianças correm pelo espaço, desviando-se de materiais que

estão no chão ( fitas ou lenços,  bolas de espuma, balões, aros).
Quando a música para, o facilitador dá uma ordem:

Uma palma: pegar uma fita e fazê-la mover-se com força enquanto
corremos.

Duas palmas: pegar uma bola e fazê-la quicar entre duas crianças.
Três palmas: pegar um aro e fazê-lo rodar.
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Sim ou nãoSim ou nãoSim ou nãoSim ou nãoSim ou não
Organizar as crianças em um ambiente confortável, sentadas ou deitadas.

Selecionar uma história infantil que explore as palavras "sim" e "não" em seu
roteiro. Orientar as crianças para que toda a vez que o facilitador falar a
palavra "sim", durante a narração, elas levantem uma mão e um pé, agitando-
os. Da mesma forma, sempre que o facilitador disser a palavra "não", elas
devem levantar as duas mãos e os dois pés.

Jogo do balãoJogo do balãoJogo do balãoJogo do balãoJogo do balão
Distribuir balões para todas as crianças. Estimulá-las para que

joguem o balão pelo ambiente. Após essa exploração, indicar
alternativas para brincar com o balão.

Exemplos:
- jogar o balão sem deixá-lo cair ao chão;
- deslocar o balão com as pernas ou com os pés;
- jogar o balão com a cabeça.
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Jogo de câmera lenta ou rápidaJogo de câmera lenta ou rápidaJogo de câmera lenta ou rápidaJogo de câmera lenta ou rápidaJogo de câmera lenta ou rápida
Motivar as crianças a se locomoverem conforme o ritmo da música.
Exemplos de movimentos com músicas lentas:

- tocar uma música lenta e tranquila e realizar movimentos suaves, sem
produzir ruídos;

- engatinhar lentamente, sem fazer barulho, e ver quem chega antes a
determinado lugar;

- mexer lentamente cada parte do corpo.
Exemplo de movimentos com música rápida:
- ficar de pé e mover todas as partes do corpo muito depressa.
- balançar o quadril;
- mexer a cabeça;
- pular.

É recomendado trocar o ritmo das músicas e os movimentos
subitamente, demandando maior concentração e coordenação das

crianças.

O alarmeO alarmeO alarmeO alarmeO alarme
Pendurar, na parte superior de um aro, uma campainha (guiso,

chocalho, sininho, etc). As crianças devem passar, uma por uma, através
do aro, que é segurado verticalmente, sem fazer a campainha tocar.
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A tartarugaA tartarugaA tartarugaA tartarugaA tartaruga
Construir um casco de tartaruga (com colchonete, pano, papelão ou

outro material) com espaço suficiente para um grupo de seis ou oito crianças
ficarem debaixo dele. As crianças devem organizar estratégias para
conseguir que a tartaruga avance pelo ambiente. Para isso, todos devem
tentar caminhar no mesmo ritmo e na mesma direção.

Gigantes e anõesGigantes e anõesGigantes e anõesGigantes e anõesGigantes e anões
Contar uma história na qual apareçam gigantes e anões. Quando o

facilitador narrar a parte dos gigantes, as crianças devem caminhar
nas pontas dos pés; quando narrar a parte dos anões, as crianças
devem locomover-se agachadas ou engatinhando.
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Brincando com arosBrincando com arosBrincando com arosBrincando com arosBrincando com aros
Distribuir aros pelo ambiente. Motivar as crianças a realizar em diferentes

movimentos, tendo os aros como referência.
Exemplos:

- correr sem passar por dentro dos aros;
- correr introduzindo o pé cada vez em um aro diferente;

- pular de dentro de um aro para outro;
- caminhar circundando os aros.

Brincando com barulhoBrincando com barulhoBrincando com barulhoBrincando com barulhoBrincando com barulho
Motivar as crianças a correrem, fazendo muito

barulho ao pisar no chão. Orientá-las para que,
quando o facilitador fizer um sinal, corram sem

fazer nenhum ruído.

Brincando em filaBrincando em filaBrincando em filaBrincando em filaBrincando em fila
Organizar as crianças em filas de quatro ou cinco componentes.

Orientá-las a correrem em fila pelo ambiente, sem se chocar nem
cruzar com outra fila. Ao sinal do facilitador, a primeira criança da fila
passa para o fim, e a segunda passa a conduzir o grupo.
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Brincando de pegarBrincando de pegarBrincando de pegarBrincando de pegarBrincando de pegar
Motivar as crianças a correrem livremente pelo ambiente. Orientá-las

para que, quando o facilitador disser o nome de um objeto, corram até ele. O
facilitador deve tentar pegá-las antes que cheguem ao lugar do objeto.

Batendo palmasBatendo palmasBatendo palmasBatendo palmasBatendo palmas
Estimular as crianças a caminharem livremente pelo ambiente. As

crianças devem ser orientadas a realizar ações a partir dos gestos do
facilitador, conforme descrito: quando o facilitador bater uma palma, as
crianças devem formar duplas e continuar caminhando de mãos dadas.
Quando bater duas palmas, as duplas devem formar grupos de quatro,
permanecendo de mãos dadas, e assim sucessivamente, até que todas
as crianças caminhem de mãos dadas, formando uma longa fileira.
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Atravessando o rioAtravessando o rioAtravessando o rioAtravessando o rioAtravessando o rio
Colocar blocos de madeira separados a uma distância de 20 cm (a distância

pode ser maior, conforme a idade das crianças). Incentivar as crianças a
caminharem sobre eles, como se estivessem sobre pedras de um rio.

Jogos com cordasJogos com cordasJogos com cordasJogos com cordasJogos com cordas
Colocar cordas ou varas próximas entre si, paralelamente. Solicitar às

crianças que caminhem entre elas, sem pisá-las. O facilitador pode estimular
a imaginação das crianças dizendo que as cordas são serpentes que estão

dormindo e que não devem ser acordadas.

Variação possível dessa brincadeira: colocar cordas no chão para
que as crianças caminhem sobre elas. Essa experiência estimula
sensações plantares que não existem quando, em vez de cordas,

traçamos linhas no chão.
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Saltando varasSaltando varasSaltando varasSaltando varasSaltando varas
Organizar muitos cabos de vassoura, paralelamente, no chão. Motivar as

crianças a saltarem, tendo os cabos como referência.
Exemplos:
- saltar com os pés juntos;
- saltar com um pé;
- saltar de costas, pondo um pé de cada lado;
- saltar dois cabos ao mesmo tempo.

Variação possível dessa brincadeira: organizar as crianças em grupos
de cinco ou seis componentes sentados em círculos, com as pernas
esticadas para dentro do círculo. Cada criança deve dar uma volta,
saltando sobre as pernas das demais.
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CangurusCangurusCangurusCangurusCangurus
Distribuir bolas para todas as crianças. Solicitar que coloquem a bola no

meio das pernas e saltem pelo ambiente. Motivá-las a fazer o mesmo de mãos
dadas com outra criança. As bolas devem ser de um tamanho adequado ao
tamanho das crianças.

De mão em mãoDe mão em mãoDe mão em mãoDe mão em mãoDe mão em mão
Disponibilizar três cestos grandes, um deles cheio de objetos

diferentes. Organizar as crianças em duas filas, cada uma com um
cesto vazio em seu extremo.

Orientar as crianças a pegarem um objeto do cesto cheio por vez
e passar de mão em mão até o cesto vazio. O objetivo é cada fila
encher seu cesto o mais rápido possível.
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A buscaA buscaA buscaA buscaA busca
Disponibilizar, no centro do ambiente, um cesto grande cheio de objetos

diferentes. Organizar as crianças em pequenos grupos, cada um responsável
por um canto do ambiente.

O facilitador deve lançar objetos em todas as direções, estimulando os
grupos a levarem o máximo de objetos até seu canto (cada criança deve
pegar um objeto por vez). Deve haver objetos suficientes para que todas
as crianças tenham oportunidade de participar. Na sequência, as crianças
devem fazer uma construção livre com os objetos conseguidos.

EncestarEncestarEncestarEncestarEncestar
Desenhar um círculo grande no chão, colocando no seu centro,

uma cesta e espalhando bolas no interior do círculo. Tocar uma
música e solicitar às crianças que corram em torno do círculo.
Quando a música parar, aquelas que estão mais perto das bolas
devem pegá-las e encestá-las.
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Lançando o balãoLançando o balãoLançando o balãoLançando o balãoLançando o balão
Distribuir balões para todas as crianças. Motivá-las a jogar os balões para o

ar, realizando diferentes ações.
Exemplos:
- jogar o balão longe e tentar buscá-lo sem deixar cair;

- jogar o balão dizendo seu nome;
- bater palmas uma vez depois de jogar o balão e, após, pegá-lo

novamente;
- jogar o balão e deixá-lo quicar uma vez no chão;
- jogar o balão dando um salto ao mesmo tempo.

Variação possível desta brincadeira: organizar as crianças em
grupos de cinco ou seis componentes. Estimular os grupos a
descobrirem quantas vezes podem jogar o balão entre seus
integrantes sem deixá-lo cair.

Distribuir bolas para todas as crianças. Motivá-las a utilizar a bola,
realizando diferentes movimentos.

Exemplos:
- lançar a bola contra a parede e voltar a pegá-la com uma mão e

depois, com duas mãos;
- lançar a bola contra a parede e voltar a pegá-la sem que quique no

chão;
- jogar a bola entre duas crianças.
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- lançar a bola, com as duas mãos, contra o chão e voltar a pegá-la,
depois de um rebote;

- quicar a bola girando sobre si mesmo;
- quicar a bola em pé, sobre um banco.

Possíveis variações de brincadeiras com bola, enfatizando
atividades em grupo:

Organizar as crianças sentadas em círculo para que passem a
bola para os amigos mais próximos. Após, as crianças podem mudar
de posição (deitadas, de pé ou de joelhos) e passar a bola para
qualquer criança do círculo.
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Organizar as crianças de pé, em círculo, bastante próximas umas das
outras. Orientá-las a passar a bola de mão em mão. Quando a bola completar
a volta, as crianças dão um passo para trás e assim por diante.

Amarrar uma corda, a uma distância de 80 cm do chão, de um ponto a
outro do ambiente. Organizar as crianças em duplas, uma de cada lado da

corda. Orientá-las a quicar a bola no chão, impulsionando-o para que
passe por baixo ou por cima da corda, sem tocá-la.

Organizar as crianças em duplas. Uma delas deve se posicionar de
costas enquanto a outra permanece atrás dela, a certa distância. A
criança que está de costas lança a bola para trás. Sua dupla deve
pegá-la, procurando deixar a bola dar o menor número de quicadas.
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A caçaA caçaA caçaA caçaA caça
Traçar, no chão, um corredor de 3 m de largura. Organizar as crianças em

dois grupos, um de cada lado do corredor. Distribuir uma bola para cada
criança de um dos grupos. O facilitador faz rodar uma bola grande no meio do
corredor. As crianças que possuem bolas devem tentar tocar a bola grande
lançando a sua, enquanto o outro grupo pega as bolas lançadas. Quando
terminarem de buscar as bolas, o facilitador volta a lançar a bola grande.

Balão tem de voarBalão tem de voarBalão tem de voarBalão tem de voarBalão tem de voar
Distribuir, no centro do ambiente, uma ao lado da outra, quatro

cadeiras com um balão sobre elas. Organizar as crianças em quatro
filas situadas a uma distância de 5 m de cada cadeira.

Orientar que cada criança corra até a cadeira e, sem parar de
correr, faça com que o balão voe, batendo nele.
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Bola na jaulaBola na jaulaBola na jaulaBola na jaulaBola na jaula
Organizar as crianças de pé, em círculo e com as pernas abertas. Os pés de

cada criança devem estar em contato com os de seus vizinhos. Disponibilizar
uma bola no centro do círculo e orientar as crianças a fazerem com que a bola
saia por entre as pernas de um amigo, evitando que passe por entre suas próprias

pernas. Não se pode pegar a bola, apenas bater com as mãos.

Seguindo o percursoSeguindo o percursoSeguindo o percursoSeguindo o percursoSeguindo o percurso
Colocar diferentes objetos no espaço, de tal maneira que

marquem um percurso. Cada objeto deve estar separado do seguinte
por uma distância de, aproximadamente, 1,5 m. Orientar as crianças a

conduzirem com um taco uma bola pequena (se não tiver tacos, utilizar
cabos de vassoura).

Realizar o percurso em ziguezague, indo por um lado dos objetos e
voltando pelo outro.
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Bola com raqueteBola com raqueteBola com raqueteBola com raqueteBola com raquete
Em um espaço vazio, delimitar, com almofadas ou algo similar, um espaço

(de forma que pequenas bolas entrem, mas não possam sair). Espalhar
pequenas bolas por todo o espaço restante. Organizar as crianças em dois
grupos: A e B. Orientar o grupo A a ficar dentro do espaço delimitado, e
distribuir uma raquete para cada criança desse grupo.

Quando o facilitador anunciar a largada, o grupo B deve levar as bolas
ao espaço onde está situado o grupo A. Ao mesmo tempo, o grupo A deve
bater nas bolas com as raquetes, evitando que a sala fique vazia.

Conduzindo arosConduzindo arosConduzindo arosConduzindo arosConduzindo aros
Distribuir um aro para cada criança conduzir, rolando-o pelo

espaço. Primeiro as crianças fazem isso uma de cada vez. Depois,
todas ao mesmo tempo.
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A bola te persegueA bola te persegueA bola te persegueA bola te persegueA bola te persegue
Organizar as crianças em duplas. Enquanto uma delas caminha devagar, a

outra tenta segui-la conduzindo uma bola com os pés.

Montando um circuitoMontando um circuitoMontando um circuitoMontando um circuitoMontando um circuito
Organizar um circuito com mesas, cadeiras, aros, bancos,  etc. O

facilitador pode criar um relato no qual as crianças, para encontrarem um
tesouro perdido, devam caminhar "em cima das montanhas" (mesas),

passar por "debaixo de uma ponte" (banco), entrar "dentro de um lago"
(aros).
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PasseandoPasseandoPasseandoPasseandoPasseando
Motivar as crianças a caminharem pelo espaço com a mão encostada na

parede. Quando o facilitador disser "passeando", elas podem caminhar
livremente em todas as direções, ocupando todo o ambiente. O facilitador
pode iniciar o jogo orientando as crianças a responderem rapidamente às
indicações: "junto à parede" e "passeando".

Lápis de corLápis de corLápis de corLápis de corLápis de cor
Organizar as crianças deitadas no chão, uma ao lado da outra,

representado lápis dentro de uma caixa. Quando o facilitador disser
"lápis pintando!", as crianças se dispersam por toda a sala, como se
pintassem tudo o que encontram. Quando o orientador disser "lápis na
caixa!", as crianças voltam a agrupar-se na posição inicial.
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Brincadeira com aroBrincadeira com aroBrincadeira com aroBrincadeira com aroBrincadeira com aro
Disponibilizar aros e solicitar às crianças que construam estratégias para se

locomover pelo ambiente.
Exemplo:
- solicitar que as crianças caminhem ou corram, sempre pisando dentro

dos aros;
- solicitar que as crianças organizem os aros de forma que possam

atravessar por dentro deles de um lado ao outro do espaço;
- perguntar como fariam quando os aros estão juntos ou quando

estão separados.

A duplaA duplaA duplaA duplaA dupla
Organizar as crianças em duplas e solicitar que se espalhem por todo o

ambiente. Quando o facilitador sinalizar, as duplas devem se separar e
correr livremente. Novamente, ao sinal do facilitador, as crianças de cada

dupla devem se encontrar e sentar juntas no chão.
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A locomotivaA locomotivaA locomotivaA locomotivaA locomotiva
Distribuir aros pelo ambiente conforme o número de crianças,

desconsiderando uma. Organizar cada criança dentro de um aro. Aquela que
não possui aro representa a locomotiva, e o facilitador representa o chefe da
estação. Ambos possuem um apito.

A criança que representa a locomotiva deve se deslocar entre os aros e
tocar a cabeça de alguns de seus colegas. Estes saem do aro e se
colocam atrás da "locomotiva", formando um trem. Quando a "locomotiva"
tocar o apito, as crianças que formam o trem devem ocupar,
rapidamente, os aros vazios (a "locomotiva" também). A criança que ficar
sem aro será a nova locomotiva.

Quando quem toca o apito é o chefe da estação (com um som
diferente), todas as crianças devem mudar de aro. Ao mesmo tempo, as
que formam o trem também procuram um aro vazio.
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Guiar o burrinho cegoGuiar o burrinho cegoGuiar o burrinho cegoGuiar o burrinho cegoGuiar o burrinho cego
Organizar as crianças em duplas, uma na frente, com os olhos vendados,

e a outra atrás. A criança que está atrás guia a da frente pelo ambiente,
utilizando um código previamente acordado.

Exemplos:
 -uma batidinha na cabeça significa andar para frente;

- puxar a orelha direita significa virar à direita;
- puxar a orelha esquerda significa virar à esquerda.

Sem mãosSem mãosSem mãosSem mãosSem mãos
Organizar as crianças em duplas e distribuir uma bola para cada

dupla. Orientar as duplas a se locomoverem segurando a bola com o
tronco. A dupla que deixar a bola cair deve permanecer imóvel. Pode,
então, pedir a outra dupla que a ajude a recuperar a bola. A dupla
solicitada poderá pegar a bola dos colegas com as mãos, desde que

mantenha a sua presa com o tronco do corpo.
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O cO cO cO cO colar de pérolaolar de pérolaolar de pérolaolar de pérolaolar de pérola
Organizar as crianças em círculo, com as mãos dadas, representando um

colar de pérolas. Duas crianças representam o fecho do colar. Orientar as
crianças a girarem até que aquelas que representam o fecho soltem as mãos
(o "colar" não se rompe).

O "colar" pode se enrolar em torno de um dos "fechos". Também pode
enroscar-se, passando um dos "fechos" por baixo dos braços de um par de
crianças.

A bicicletaA bicicletaA bicicletaA bicicletaA bicicleta
Organizar as crianças em duplas, uma diante da outra, e distribuir um

aro para cada criança. A criança situada na frente representa a roda
dianteira de uma bicicleta e a de trás, representa a roda traseira.
Orientar as crianças a se locomoverem pelo ambiente, uma atrás da
outra e a uma mesma distância, em diferentes ritmos (lento ou rápido).
Primeiro, as crianças levam o aro segurando-o, depois o conduzem
fazendo-o rodar.
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Os gafanhotosOs gafanhotosOs gafanhotosOs gafanhotosOs gafanhotos
Distribuir, pelo ambiente, aros em igual número de crianças. Organizar

uma criança dentro de cada aro. O facilitador bate com uma vara no interior
dos aros. Quando bate em um aro, a criança sai dele saltando com os pés
juntos, representando um gafanhoto. Quando o facilitador afasta-se do aro, a

criança volta a entrar nele. Se o facilitador toca na criança com a vara, essa
não pode mais voltar para seu aro, e deve ir saltando de pés juntos até o aro

de um colega.

O rio dos crocodilosO rio dos crocodilosO rio dos crocodilosO rio dos crocodilosO rio dos crocodilos
Traçar, no chão, um corredor com largura de 2 a 3 m,

representando um rio. Selecionar uma criança para ficar dentro do
"rio", representando o crocodilo, enquanto as demais permanecem
todas em um mesmo lado do "rio". Orientar as crianças a atravessarem
o "rio" guardado pelo "crocodilo" sem serem capturadas por ele.

Aquelas que forem capturadas tornam-se "crocodilos".
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Os equilibristasOs equilibristasOs equilibristasOs equilibristasOs equilibristas
Organizar as crianças em duplas. Distribuir cordas esticadas no chão e

localizar uma criança em cada extremo. Cada dupla deve passar de um
extremo a outro, caminhando sobre a corda ao mesmo tempo e, portanto,
cruzar-se em algum momento do percurso.

Uma ilha no marUma ilha no marUma ilha no marUma ilha no marUma ilha no mar
Distribuir, pelo ambiente, cadeiras, bancos e outros objetos nos quais as

crianças possam subir.
Selecionar uma história que contenha, em sua narrativa, as palavras

"céu", "mar" e "ilha" ou simplesmente pronunciar essas palavras. Orientar as
crianças para as seguintes ações: quando o facilitador disser "céu", elas
devem subir nas cadeiras; quando disser "mar", correr por toda a sala, e
quando disser "ilha", se agrupar muito juntas no centro da sala.
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O terremotoO terremotoO terremotoO terremotoO terremoto
Motivar as crianças a se locomoverem conforme a intensidade das batidas

realizadas pelo facilitador no tambor (lata, lixeira, etc.). Iniciar batendo no
tambor suavemente, enquanto as crianças se locomovem respeitando o ritmo.
Aumentar gradativamente a intensidade das percussões, tornando-as mais

rápidas, motivando as crianças a acelerarem sua locomoção. Quando o
facilitador falar, em voz alta, "terremoto" as crianças devem cair no chão.

Aos poucos, as batidas no tambor se tornam mais suaves, e as crianças
voltam a acompanhar o ritmo.

Azul e vermelhoAzul e vermelhoAzul e vermelhoAzul e vermelhoAzul e vermelho
Traçar uma linha no centro do ambiente e organizar as crianças em

duplas, colocando cada uma de um lado da linha. As crianças de um lado
são azuis, e as do outro são vermelhas.

Orientar as crianças para que quando o facilitador disser "azuis",
aquelas que formam este grupo saiam correndo até a parede do
fundo - correspondente a seu lado - enquanto as do  grupo vermelho
perseguem-nas. Quando o facilitador disser "vermelhas", ocorre o

contrário.
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O vampiro e o lobisomemO vampiro e o lobisomemO vampiro e o lobisomemO vampiro e o lobisomemO vampiro e o lobisomem
Organizar o ambiente com quatro cantos representando a casa das

crianças. O resto do espaço representa o bosque. Selecionar uma das
crianças para representar o vampiro, enquanto as demais passeiam pelo
bosque. O facilitador representa o "lobisomem".

A criança que representa o vampiro deve perguntar em voz alta:
"Lobisomem, que horas são? O "lobisomem" responde: "uma hora", "quatro
horas" e assim por diante, até dizer "meia-noite"! Quando isso acontecer, o
"vampiro" persegue as crianças, que correm para suas casas. Se o
vampiro pegar uma criança, esta se torna vampiro.O jogo termina
quando todas as crianças tornaram-se "vampiros".

Apagando velas eApagando velas eApagando velas eApagando velas eApagando velas e
tapando o nariztapando o nariztapando o nariztapando o nariztapando o nariz

Brincar de apagar velas. Brincar de tapar o nariz.
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Brincadeira com balão e bolaBrincadeira com balão e bolaBrincadeira com balão e bolaBrincadeira com balão e bolaBrincadeira com balão e bola
Organizar as crianças em círculo, sentadas ou em pé. O facilitador coloca-

se no centro e lança um balão (o qual faz um percurso mais lento que a bola),
ao mesmo tempo em que diz o nome da criança a quem ele é dirigido. Esta
deve pegá-lo e lançá-lo para o facilitador.

Variações possíveis de brincadeiras com bolas e balões:
Prender uma fita em cada canto do ambiente, a uma altura de 2m.

Pendurar, na fita, balões, bolas leves, bolinhas de jornal ou bolinhas de
plástico. Orientar as crianças a tentarem bater nesses objetos.
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Disponibilizar bolas de diferentes tamanhos e estimular as crianças a
chutarem-nas.

Estimular as crianças a realizarem diferentes movimentos que
permitam o contato de seu corpo com o chão.

Exemplos de movimentos:
- deslizar de barriga para baixo;
- deslizar de barriga para cima;
- rolar como croquete;
- rolar como croquete sobre um colega, deitada de barriga para

baixo.
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Histórias InfantisHistórias InfantisHistórias InfantisHistórias InfantisHistórias Infantis
Que história contar?Que história contar?Que história contar?Que história contar?Que história contar?

Naturalmente é necessário fazer uma seleção inicial, levando em conta,
entre outros fatores, o ponto de vista literário, o interesse do ouvinte, sua faixa
etária, suas condições sócioeconômicas.

A história é o mesmo que um quadro artístico ou uma bonita peça
musical: não poderemos descrevê-los ou executá-los bem se não os
apreciarmos. Se a história não nos desperta a sensibilidade e emoção, não
iremos contá-la com sucesso. Primeiro, é preciso gostar dela,
compreendê-la, para então transmitir tudo isso ao ouvinte.

Faixa etária e interesse:Faixa etária e interesse:Faixa etária e interesse:Faixa etária e interesse:Faixa etária e interesse:

Até 3 anos: Fase pré-mágicaAté 3 anos: Fase pré-mágicaAté 3 anos: Fase pré-mágicaAté 3 anos: Fase pré-mágicaAté 3 anos: Fase pré-mágica
História de bichinhos, brinquedos, objetos, seres da natureza

(humanizados), histórias de crianças.
As histórias devem ter enredo simples e atraente, contendo situações

que se aproximem o máximo possível da vida da criança. Devem ter
gravuras grandes e pouca legenda.

De 3 a 6 anos: Fase mágicaDe 3 a 6 anos: Fase mágicaDe 3 a 6 anos: Fase mágicaDe 3 a 6 anos: Fase mágicaDe 3 a 6 anos: Fase mágica
Histórias de repetição e acumulativas, como, por exemplo, "Dona

baratinha", "A formiguinha", histórias de fadas, histórias de crianças,
animais e encantamentos.

Nessa fase, os pequenos solicitam várias vezes a mesma história e a
escutam sempre com encanto e interesse. É a fase do "conte de novo".

O que um contador deO que um contador deO que um contador deO que um contador deO que um contador de
histórias  precisa ter!histórias  precisa ter!histórias  precisa ter!histórias  precisa ter!histórias  precisa ter!

• Preparar o ambiente para começar a história:Preparar o ambiente para começar a história:Preparar o ambiente para começar a história:Preparar o ambiente para começar a história:Preparar o ambiente para começar a história: O silêncio é
fundamental para que a história seja bem contada e
compreendida pelos ouvintes.
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• Viver a história; Viver a história; Viver a história; Viver a história; Viver a história; ter a expressão viva, ardente, sugestiva. O narrador
precisa se sentir personagem da história para transmitir verdade no
que conta. Suas expressões devem condizer com aquilo que está
narrando. Devem empregar na narrativa,  ênfases diversas,
entusiasmo e alegria.

• Falar com voz adequada, clara e agradável: Falar com voz adequada, clara e agradável: Falar com voz adequada, clara e agradável: Falar com voz adequada, clara e agradável: Falar com voz adequada, clara e agradável: O tom da
narrativa é de grande importância, pois se a voz for
exageradamente grossa ou fina, o contador não conseguirá tornar
agradável sua história.

• Evitar ou corrigir os defeitos de dicção, tiques e cacoetes:Evitar ou corrigir os defeitos de dicção, tiques e cacoetes:Evitar ou corrigir os defeitos de dicção, tiques e cacoetes:Evitar ou corrigir os defeitos de dicção, tiques e cacoetes:Evitar ou corrigir os defeitos de dicção, tiques e cacoetes:
Deve-se prestar atenção nos tiques e nos cacoetes. Por exemplo,
expressões como: né? Aí, sabe? Tá certo?

• Conhecer com absoluta segurança o enredo e se éConhecer com absoluta segurança o enredo e se éConhecer com absoluta segurança o enredo e se éConhecer com absoluta segurança o enredo e se éConhecer com absoluta segurança o enredo e se é
adequado ao ouvinte: adequado ao ouvinte: adequado ao ouvinte: adequado ao ouvinte: adequado ao ouvinte: O narrador precisa gostar da história.

• Dominar o público: Dominar o público: Dominar o público: Dominar o público: Dominar o público: Ao ouvir uma história, cada criança deve sentir
que o narrador está contando a história para ela.

• Ser comedido nos gestos: Ser comedido nos gestos: Ser comedido nos gestos: Ser comedido nos gestos: Ser comedido nos gestos: Os gestos devem ser simples, sóbrios,
expressivos e variados, mas sem exagero.

• Tirar partido de qualquer anormalidade que ocorrer duranteTirar partido de qualquer anormalidade que ocorrer duranteTirar partido de qualquer anormalidade que ocorrer duranteTirar partido de qualquer anormalidade que ocorrer duranteTirar partido de qualquer anormalidade que ocorrer durante
a narrativa: a narrativa: a narrativa: a narrativa: a narrativa: Se, no meio da história, existir um imprevisto - barulho,
por exemplo -, use-o como se fizesse parte da história.

• Resolver as questões ou dúvidas que surgirem durante aResolver as questões ou dúvidas que surgirem durante aResolver as questões ou dúvidas que surgirem durante aResolver as questões ou dúvidas que surgirem durante aResolver as questões ou dúvidas que surgirem durante a
narrativa, por parte de um ouvinte curioso: narrativa, por parte de um ouvinte curioso: narrativa, por parte de um ouvinte curioso: narrativa, por parte de um ouvinte curioso: narrativa, por parte de um ouvinte curioso: Responda às
perguntas do público sem perder o enredo da história.

Como decorar uma históriaComo decorar uma históriaComo decorar uma históriaComo decorar uma históriaComo decorar uma história
• Listar: Listar: Listar: Listar: Listar: Personagens, lugares, espaços geográficos (casa, palácio,

montanhas, fazenda).
• Compreender qual o perfil psicológico dos personagens:Compreender qual o perfil psicológico dos personagens:Compreender qual o perfil psicológico dos personagens:Compreender qual o perfil psicológico dos personagens:Compreender qual o perfil psicológico dos personagens:  É o

que vai definir o tipo de ação e a expressão ao contar a história.
•  Sentir o conto: Sentir o conto: Sentir o conto: Sentir o conto: Sentir o conto: Como são os lugares, como são as pessoas,

 como elas se movimentam.
•  Observar: Observar: Observar: Observar: Observar: a observação     permite ao contador de histórias um maior

número de recursos para trabalhar a história que vai contar.
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Diferentes gêneros de históriasDiferentes gêneros de históriasDiferentes gêneros de históriasDiferentes gêneros de históriasDiferentes gêneros de histórias
• História acumulativa: História acumulativa: História acumulativa: História acumulativa: História acumulativa: O narrador é obrigado a repetir, diante de um

caso, os casos anteriores. Estes casos vão se acumulando, justificando a
denominação de histórias acumulativas.

• História com música:História com música:História com música:História com música:História com música: A história é narrada normalmente e, em algum
momento, é inserida uma música.

• Histórias semidramatizada: Histórias semidramatizada: Histórias semidramatizada: Histórias semidramatizada: Histórias semidramatizada: A história é, em parte, narrada e, em
parte, dramatizada.

• História com interferência: História com interferência: História com interferência: História com interferência: História com interferência: A história é feita em simples narrativa,
mas, em um dado momento, de acordo com um sinal do narrador
ou por imposição do enredo da própria história, os ouvintes
interferem.

• História de encantamento: História de encantamento: História de encantamento: História de encantamento: História de encantamento: A história é dita de encantamento
quando, em seu enredo, ocorrem episódios mágicos,
transformações súbitas.
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Sugestões para produção deSugestões para produção deSugestões para produção deSugestões para produção deSugestões para produção de
textos e teatro infantistextos e teatro infantistextos e teatro infantistextos e teatro infantistextos e teatro infantis

Teatro ou literatura para criança não precisam ser bobos, simples, ridículos. É
essencial parar de tratar as crianças como seres inferiores e oferecer a elas textos

adequados.
Não é preciso explicar tudinho ao pé da letra. As crianças são capazes de entender

metáforas, sugestões, símbolos, e é disso que é feita a arte. Histórias com algumas
sutilezas ajudam a criança a se identificar com o que está vendo à sua própria
maneira, e permitem que ela elabore seu próprio mundo e seus problemas.

A linguagem deve ser fácil, acessível, mas isso não quer dizer que se deva
simplesmente encher a peça de bordões, gírias e piadas conhecidas. Pode-se
usar algumas palavras diferentes, novas (seguidas de explicação no próprio
desenrolar do texto), enriquecendo a narrativa.

Também não é necessário fazer teatro na velocidade de videogames e com
todos os recursos tecnológicos da TV - "porque é com isso que as crianças

estão acostumadas; esta é a linguagem do mundo de hoje". A linguagem rápida e
tecnológica é, sim, um recurso interessante, mas se usada com coerência e

comedimento. Não é necessário atropelar a fantasia infantil nem a magia que um
conto leve, poético, é capaz de oferecer.
          Teatro infantil sempre acaba com uma lição de moral, certo? Errado! Texto

infantil precisa ter um teor didático, explicativo, correto? Nem tanto!
           Textos, fábulas, lendas, contos de fadas, retratam situações com as quais a

criança deve se identificar livremente. Ao encerrar uma peça com uma moral
explícita, você pode estar impedindo o público de retirar outras lições, outras

soluções - "cada caso é um caso" - "cada cabeça, uma sentença". Em cada
novo momento da vida de uma criança, ela pode vivenciar, na mesma história,
situações diferentes, e essa possibilidade é que torna uma história atraente,
fazendo com que a criança queira ouvir várias vezes o mesmo conto.
           Também não é necessário "dourar a pílula". Os contos de fada,
originalmente, eram muito mais cruéis que hoje, com todos os finais felizes e
açúcares adicionados a eles. Isso fez com que perdessem um pouco da
capacidade de fazer as crianças amadurecerem. Textos para crianças
precisam fazê-las pensar, e não ser um passo atrás.

            A questão da faixa etária alvo também não deve ser tão limitadora e
rotulante. Um bom texto infantil, com qualidade literária, bem escrito, com
diálogos inteligentes será agradável e interessante também para os adultos e

acompanhantes; mesmo que o tema seja infantil.
            Enfim, como qualquer produção para criança, é preciso respeitar a

inteligência delas, ser amigável, natural e verdadeiro.

Fonte: Jornal Estado de São Paulo, 17 de julho de 2002.
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O livro dos rabiscosO livro dos rabiscosO livro dos rabiscosO livro dos rabiscosO livro dos rabiscos
Materiais: Materiais: Materiais: Materiais: Materiais: Tipos diferentes de papel (cartazes velhos, filme de poliéster

colorido e que faz barulho ao mexer, jornal, papel adesivo como papel de
proteção, papel celofane, papel de embrulho colorido, papel de parede, papel
kraft, papel vegetal), pedaço de musselina, pedaço de tecido, saco de
plástico, saco pardo, tesoura, grampeador, canetas hidrocores e giz de cera.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Faça uma montagem prévia do livro. Corte todos os
papéis em quadrados do mesmo tamanho, com cerca de 25cm de lado.
Faça uma pilha de papéis e os grampeie em um dos lados para fazer um
livro. Se o papel tiver texturas diferentes em cada lado, como papel de
parede, coloque duas folhas no livro, cada uma com um lado para cima.
Faça uma capa e uma contracapa com papéis lisos e iguais, se quiser.
Peça para a criança desenhar na capa.

Processo (criança): Explore os diferentes tipos de papel no livro,
sentindo, cheirando.

Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:
• As crianças gostam de sentir as diferenças dos papéis e ver como

as canetas hidrocor e o giz de cera reagem a diferentes texturas e
superfícies de papéis.

• As crianças adoram carregar seu livro de rabiscos por aí quando
ele está cheio de papéis grossos, barulhentos e quebradiços, como
filme de poliéster.

• Faça livros pequenos e grandes, redondos, retangulares ou trian-
gulares, que inspirem as crianças a desenharem de formas diferentes.

= 25cm= 25cm= 25cm= 25cm= 25cm
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Livro de arteLivro de arteLivro de arteLivro de arteLivro de arte
Material: Material: Material: Material: Material: Trabalhos das crianças, fotos, envelope de plástico, tesoura,

clipes de papel e cola de silicone.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Junte trabalhos de arte e fotografias. Vá até uma loja de
encadernações e peça que encadernem dois pedaços de papelão, um de

frente para o outro, com uma folha de plástico em cima de tudo, para
proteger a capa, e várias folhas de cores diferentes de cartão dentro.

Encaderne com uma espiral de plástico ou com garras de encadernação,
criando um livro. Recorte trabalhos e fotografias e organize-os com clipes
de papel até que a organização pareça agradar. Essa disposição pode
ser cronológica ou por temas. Por exemplo, algumas categorias podem
ser fotos da criança, locais favoritos para brincar, amigos, viagens e
brinquedos. Com cola de silicone, fixe o trabalho e as fotos nas páginas.

Decore a primeira página com um desenho bem bonito. Ponha uma
etiqueta com o registro do ano em que o livro foi feito. Olhe e divirta-se.

Cada criança irá guardar esse livro até a idade adulta.

Variações:Variações:Variações:Variações:Variações:
•  Uma loja de encadernação pode colocar páginas com envelopes.

•  Acrescente molduras a algumas das páginas.
•  Estimule as crianças a ajudarem na escolha dos trabalhos, das fotos,

das cores e do papel, ou as envolva de qualquer outra forma que seja
divertida, significativa ou útil.
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Livro de panoLivro de panoLivro de panoLivro de panoLivro de pano
Material: Material: Material: Material: Material: Tecido de algodão cru, tesoura, agulha e linha, lápis preto, folha

de papel carbono, tinta de tecido e pincel.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Corte cinco pedaços de tecido (16 cm x 14 cm) e faça
bainha em toda volta. Junte todos os pedaços e costure-os formando um
livro. Escolha gravuras (animais, frutas, cores...) e passe-os para o tecido
com a folha de carbono. Pinte as gravuras, e conte uma história bem bonita.
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Livro de pano minhocãoLivro de pano minhocãoLivro de pano minhocãoLivro de pano minhocãoLivro de pano minhocão
Material: Material: Material: Material: Material: Tecido de algodão cru, fibra, agulha e linha, tesoura, pincel, lápis

preto, tinta de tecido e papel carbono (sempre a cor mais clara).

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Corte o tecido e a fibra em duas tiras (72 cm de comprimento
x 12 cm de altura). Costure a tira com a fibra dentro. Após a primeira costura,

divida e costure a tira novamente em quadrados (de 12 cm x 12 cm). Escolha
as figuras e transpasse-os para o tecido com o papel carbono. Pinte as

figuras dos dois lados do tecido, tendo o cuidado de fazer a sequência
delas. Depois, dobre a tira como se fosse uma gaita. Ótimo! O seu livro
minhocão está pronto.
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Livro de carimbo deLivro de carimbo deLivro de carimbo deLivro de carimbo deLivro de carimbo de
legumes ou frutaslegumes ou frutaslegumes ou frutaslegumes ou frutaslegumes ou frutas

Material: Material: Material: Material: Material: Tecido de algodão ou papelão, legumes (batata, cenoura,
rabanete, chuchu), frutas (laranja, limão, abacaxi, gomos das bergamotas),
têmpera e caneta hidrocor.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Pegue os legumes e corte-os ao meio. Retire a sua água
carimbando em um papel qualquer. Depois, coloque tinta nesses carimbos
e comece a criar...
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Livro giganteLivro giganteLivro giganteLivro giganteLivro gigante
Material: Material: Material: Material: Material: Três tampas de caixa de papelão, figuras grandes de animais ou

desenhos, lápis, tesoura, caneta hidrocor, cola, furador grande e cordão.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Pegue as tampas de papelão e recorte-as do tamanho
desejado. Cole gravuras ou pinte os animais desejados. Faça dois furos

redondos e grandes na lateral esquerda das três tampas, para enfiar o
cordão. Pronto! O seu livro gigante está pronto.

Livros das texturasLivros das texturasLivros das texturasLivros das texturasLivros das texturas
Material: Material: Material: Material: Material: Papelão fino, texturas diferentes (lã, tecido, papel, tela,

cascas, etc.), tesoura, cola e grampeador grande.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Pegue o papelão e recorte as páginas do livro do
tamanho que desejar. Recorte e cole, em cada página, as texturas
procuradas por você. Junte as páginas, grampeie e pronto! O livro das
texturas está pronto.
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Livro de carimbo digitalLivro de carimbo digitalLivro de carimbo digitalLivro de carimbo digitalLivro de carimbo digital
Material: Material: Material: Material: Material: Papelão, tecido ou papel cartão, tesoura, têmpera, pincel e

furador grande.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Corte papelão, tecido ou papel cartão do tamanho
desejado para fazer um livro. Grampeie as folhas para formar um livro. Pinte a
ponta do seu dedo onde está a digital. Pronto! Comece a carimbar a folha.
Você vai enxergar várias coisas e poderá montar até uma história.

Livro de cinturaLivro de cinturaLivro de cinturaLivro de cinturaLivro de cintura
Material: Material: Material: Material: Material: Esponja (0,5 cm de espessura), lápis preto, tesoura, têmpera,

pincel, agulha sem ponta, cordão e pedaços de feltro colorido.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Corte a esponja em dois pedaços (de 40 cm x 20 cm).
Dobre-os ao meio e costure. Corte tiras de esponja (2,5 cm x 4 cm).
Com feltro colorido, invente personagens. Amarre o livro na cintura e
pronto! A sua história já pode ser contada.
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Livro plástico de banhoLivro plástico de banhoLivro plástico de banhoLivro plástico de banhoLivro plástico de banho
Material: Material: Material: Material: Material: Sacos de plástico zip-zap, gravuras de animais, folha de ofício,

cola branca, tesoura e grampeador.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Junte quatro ou cinco sacos de plástico zip-zap para fazer o
livro. Recorte gravuras grandes e coloridas e cole-os sobre as folhas de ofício

de um lado e de outro. Coloque o material pronto dentro do saco de plástico
zip-zap. Repita o mesmo processo nos sacos seguintes com gravuras

diferentes. Agora, junte todos os sacos, feche o zip-zap e grampeie todos
juntos.
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Livro musicalLivro musicalLivro musicalLivro musicalLivro musical

Material: Material: Material: Material: Material: Papelão, papel colorido, lápis preto, lápis de cor, canetinha
hidrocor, cola branca e tesoura.

Modo de fazer: Modo de fazer: Modo de fazer: Modo de fazer: Modo de fazer: Faça uma história em que apareçam um trem e vários
bichinhos. Exemplo da historinha:

Era uma vez... O grande circo Pirimpimpim irá se apresentar na “Cidade
Encantada”. O “Trem de Ferro” (cantar) é que irá levar todos os
animaizinhos. No primeiro vagão, está o "Seu Elefante" (cantar) com um
"Chapéu de Três Bicos" (cantar) e dentro do chapéu, escondida, está a
"Dona Aranha" (cantar). No segundo vagão, estão os "Patinhos
Amarelinhos" (cantar). No terceiro vagão, os "Cachorrinhos Amestrados"
(cantar). No quarto vagão, estão as "Borboletinhas Coloridas" (cantar).
No quinto vagão, ... O trem chegou à cidade!!! Toda cidade está em festa.
Vamos cantar uma música bem bonita???

Observação: Onde aparecer "cantar", invente ou procure uma música
que tenha o animal ou o objeto pedido.
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Livro quebra-cabeçaLivro quebra-cabeçaLivro quebra-cabeçaLivro quebra-cabeçaLivro quebra-cabeça
Material: Material: Material: Material: Material: Caixa de papelão, papel grosso, figuras de frutas grandes,

tesoura, cola branca, cordão e um furador grande.

Modo de fazer:Modo de fazer:Modo de fazer:Modo de fazer:Modo de fazer: Pegue a caixa de papelão para fazer a capa do livro e o
suporte para as figuras do quebra-cabeça. Recorte as figuras e cole-as no

papel grosso. Recorte as figuras coladas em quatro partes, fazendo o
quebra-cabeça. Depois é só montar.

Observação: Você pode escolher outras gravuras para montar o livro
quebra-cabeça.
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Livro desenhar o que faltaLivro desenhar o que faltaLivro desenhar o que faltaLivro desenhar o que faltaLivro desenhar o que falta
Material: Material: Material: Material: Material: Papel cartão ou cartolina branca, lápis preto, canetinha

hidrocor, lápis de cor, tesoura, cola branca e um grampeador grande.

Modo de fazer: Modo de fazer: Modo de fazer: Modo de fazer: Modo de fazer: Veja abaixo.
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Livro caixinhaLivro caixinhaLivro caixinhaLivro caixinhaLivro caixinha
Material: Material: Material: Material: Material: Avental para contar história, pedaços de velcro, personagens

feitos com papel cartão ou recortes de personagens de livrinhos velhos, cola,
tesoura e uma caixinha para colocar os personagens.

Modo de fazer: Modo de fazer: Modo de fazer: Modo de fazer: Modo de fazer: Veja abaixo no passo a passo.
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Livro de movimentoLivro de movimentoLivro de movimentoLivro de movimentoLivro de movimento
Material: Material: Material: Material: Material: Papel cartão, lápis preto, lápis de cor, caneta hidrocor, tesoura,

cola branca e um grampeador grande.

Modo de fazer: Modo de fazer: Modo de fazer: Modo de fazer: Modo de fazer: Veja abaixo no passo a passo.
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Tipos de TeatroTipos de TeatroTipos de TeatroTipos de TeatroTipos de Teatro
Os bonecosOs bonecosOs bonecosOs bonecosOs bonecos

Os bonecos utilizados pelas crianças têm um papel importantíssimo na
educação, pois eles podem ajudar a desenvolver vários aspectos
educacionais, principalmente os que estão relacionados à comunicação e à
expressão sensório-motora.

A criança deve manipular os bonecos à vontade. Aos poucos, a
criança irá sentir vontade de criar uma fala, um diálogo para aquele
boneco, aliando o movimento dele com a palavra.

A pantominaA pantominaA pantominaA pantominaA pantomina

A pantomina pode ser considerada um jogo teatral que é realizado
por cenas de ação dramática, as quais se caracterizam por explicação
da ação por meio do gesto.

Podemos exemplificar essa afirmação através dos seguintes exemplos:
• A primeira atividade proposta foi a de arrumar uma casa; os

elementos foram entrando e ordenando os cantos da casa, e, ao
final, cada um estava fazendo alguma coisa, ou lendo um livro, ou
cozinhando, ou escutando música.

• A atividade do segundo jogo era colocar água num copo e bebê-
la. Mas, assim que subiram mais jogadores ao palco, estourou-se a
disputa pela água.

• No terceiro jogo, a atividade era tocar um instrumento, e os
jogadores subiam ao palco tocando cada um seu instrumento,
até que um dos participantes regeu a orquestra, que passou a
existir em função do estabelecimento de uma ordem mais ampla,
fixando uma relação lógica da cena. Algo mais próximo ao jogo
da atividade foi atingido quando um dos jogadores subiu ao palco e
propôs atividades de "tecer". O grupo elaborou uma cenografia,
configurando uma oficina de tecelagem, na qual eram
desenvolvidas as mais diferentes atividades, desde dobrar panos
até crochê ou costura a maquina. Somente numa fase posterior,
quando voltamos ao jogo da atividade, o grupo manteve o foco
solicitado pelo jogo.
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Teatro de varasTeatro de varasTeatro de varasTeatro de varasTeatro de varas

Essa forma de teatro é uma variação do teatro de fantoches. É
considerado um fantoche de vara. Os bonecos são mais simples, mais baratos

e de confecção mais fácil. Sua característica principal é de serem,
geralmente, sustentados por uma vara.

Podem ser confeccionados com cartolinas, bolinhas de papel, colher-de-
pau, palitos de churrasco, garfos vestidos com roupa de pano, palitos de

picolé, copinhos de plástico sustentados por palitos.

Teatro de fantochesTeatro de fantochesTeatro de fantochesTeatro de fantochesTeatro de fantoches

O teatro de bonecos tem origem na antiguidade. Os homens começaram
a modelar bonecos no barro, mas sem movimentos, e, aos poucos, foram
aprimorando esses bonecos, conseguindo, mais tarde, a articulação da

cabeça e dos membros para fazer representações com eles.
Na China, Índia e Java já existia o teatro de bonecos. Na Grécia Antiga,

os bonecos não só tinham uma importância cultural, mas religiosa também.
A cultura grega do teatro de bonecos foi assimilada pelo Império Romano e

espalhou-se por toda a Europa.

Teatro de sombrasTeatro de sombrasTeatro de sombrasTeatro de sombrasTeatro de sombras

O teatro de sombras é uma arte muito antiga, originária da China, que
se espalhou pelos países da Europa.

Existe uma lenda chinesa a respeito do teatro de sombras. Diz a
lenda que no ano 121, o imperador Wu Ti, da dinastia Han, desesperado
com a morte de sua bailarina favorita, ordenou ao mago da corte que
a trouxesse de volta do "Reino das sombras", caso contrário, seria
decapitado. O mago usou a sua imaginação e, com uma pele de peixe
macia e transparente, confeccionou a silhueta de uma bailarina.
Quando tudo estava pronto, o mago ordenou que, no jardim do palácio,

fosse armada uma cortina branca contra a luz do sol e que esta deixasse
transparecer essa luz. Houve uma apresentação para o imperador e a
sua corte. Essa apresentação foi acompanhada pelo som de uma flauta,

que "fez surgir a sombra de uma bailarina movimentando-se com leveza
e graciosidade". Nesse momento teria surgido o teatro de sombras.
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 Teatro de máscaras Teatro de máscaras Teatro de máscaras Teatro de máscaras Teatro de máscaras

O homem usa máscaras desde a pré-história, nos rituais religiosos. Na
África, elas são esculpidas em madeira e pintadas. Já os índios americanos
fazem-nas de couro pintado e adornos de penas. Na Oceania, são feitas de
conchas e madeira e com madrepérolas incrustadas. Existe um tipo muito
antigo de máscara que é aquela desenhada no próprio rosto, com tintas
especiais, maquilagens e pinturas. Este tipo é muito utilizado pelos índios e
pelos africanos em seus rituais religiosos, de guerra, em suas festas, etc.

Na China, as cores das máscaras representam sentimentos, e, no
Japão, os homens usavam máscaras representando personagens
femininos. Em Veneza, no século XVIII, o uso de máscaras tornou-se um
hábito, fazendo parte do vestuário da época. No Brasil, as máscaras são
usadas nas festas folclóricas e no carnaval.

As crianças gostam muito de vestir máscaras, principalmente de
super-heróis que elas veem na televisão. O importante é deixar que elas
confeccionem as máscaras. Para a confecção, pode-se usar sacos de
papel, cartolinas, tecidos, tintas, pratos de papelão, jornal, material de
sucata, etc.

Essa atividade não é difícil de ser executada e será prazerosa para as
crianças, pois elas poderão representar uma história com um material que
elas mesmas elaboram, além de estarem criando e recriando a sua
própria dialética.

O teatro de máscaras promove a recreação, o jogo, a socialização,
a melhoria na fala da criança, a desinibição das crianças mais tímidas.
Quando o trabalho exigir o uso da palavra, a máscara a ser utilizada é
aquela que cobre os olhos e o nariz, deixando a boca livre, permitindo
que a voz saia clara, exibindo a sua expressão verbal. As crianças,
representando com o rosto oculto, se permitem viver o enredo dos
próprios personagens e o cotidiano social ao qual pertencem.

Contar históriasContar históriasContar históriasContar históriasContar histórias

É uma excelente ferramenta para o cuidador. Ajuda a estimular na
leitura, enriquecendo o vocabulário e incentivando o diálogo e o
raciocínio sobre temas e acontecimentos socioculturais. O cuidador
pode trabalhar contando diretamente através de leituras, ou pode
lançar mão de técnicas utilizadas por contadores de histórias,
memorizando e produzindo cada sessão.
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CineminhaCineminhaCineminhaCineminhaCineminha
Material: Material: Material: Material: Material: Caixa de papelão grande, papel colorido, arame grosso,

tampinhas coloridas de refrigerante, bolinhas de jornal, tesoura, cola e
têmpera.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Separe uma caixa de papelão grande e faça uma abertura
nas laterais, de 6 cm, na parte inferior. Cubra a caixa com papel colorido ou
pinte. Fixe o arame grosso por dentro da caixa para fazer uma pequena
manivela. Recorte gravuras, cole-as umas nas outras, enrole-as e prenda
no eixo de arame, embaixo. Fixe tampinhas coloridas de refrigerante na
parte inferior da caixa, fazendo, assim, uma imitação de botões de
televisão. Prenda os arames sobre a caixa e fixe bolinhas de jornal em
cada ponta, para fazer as antenas.
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Avental contador de históriasAvental contador de históriasAvental contador de históriasAvental contador de históriasAvental contador de histórias
Material: Material: Material: Material: Material: Esponja branca ou colorida, tesoura, agulha e linha.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Veja modelo.
Observação: Observação: Observação: Observação: Observação: Os personagens das historinhas contadas nestes aventais

devem ser feitos de feltro.
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Teatrinho de papelão e luvaTeatrinho de papelão e luvaTeatrinho de papelão e luvaTeatrinho de papelão e luvaTeatrinho de papelão e luva
Material: Material: Material: Material: Material: Um pedaço de papelão (50 cm x 50 cm), uma luva, tinta guache,

lápis preto, tesoura e cola.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Recorte o papelão, desenhe e pinte o cenário. Cole a luva
atrás do papelão. Fure o papelão onde quiser que sejam colocados os
dedinhos da luva, os quais serão os personagens.
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Teatro de bonecosTeatro de bonecosTeatro de bonecosTeatro de bonecosTeatro de bonecos
Material: Material: Material: Material: Material: Uma caixa de sapatos, palitos de churrasco, papel, canetas

coloridas, estilete e fita adesiva.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Imagine uma história. Desenhe os personagens da história.
Recorte cada personagem e cole-o na extremidade dos palitos, com fita

adesiva. Desenhe o cenário onde acontece essa história no fundo da parte
interna da caixa de sapatos. Agora, apoie a caixa na mesa, em uma das

faces laterais, e,com o estilete, faça uma abertura na face da caixa que
está apoiada na mesa (a abertura deve ser paralela ao fundo da caixa,
onde está o desenho, e deve ter cerca de 3 cm de largura em toda a sua
extensão). Através dessa abertura, coloca-se os palitos (por baixo) e
movimenta-se os bonequinhos de um lado para o outro do cenário. Agora

é só fazer uma linda apresentação!
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Teatro de sombrasTeatro de sombrasTeatro de sombrasTeatro de sombrasTeatro de sombras
Material: Material: Material: Material: Material: Uma cartolina preta, palito de churrasco, tecido claro, lanterna,

fita crepe e tesoura.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Desenhe os animais, recorte os moldes e cole-os em
cartolina preta. Cole um palito de churrasco atrás de cada animal com a fita
crepe. Com o tecido esticado, faça sombras projetando a lanterna atrás
dos animais.

Observação: Observação: Observação: Observação: Observação: Pesquise músicas que falem de animais. Uma sugestão
é o CD A Arca de Noé. Nele, muitas espécies são abordadas e grandes
nomes da música popular brasileira cantam as composições de Vinícius
de Morais. Para trabalhar essas músicas, proponha às crianças que
cantem e imitem os bichos. Você também pode ler algumas fábulas e
outras histórias cujos personagens principais são os animais.



162
Coleção Fazendo Arte

Teatrinho de fantochesTeatrinho de fantochesTeatrinho de fantochesTeatrinho de fantochesTeatrinho de fantoches
Material: Material: Material: Material: Material: Duas caixas de sapato, caixas de pasta de dente, folhas de

jornal, pedaços de tecidos, régua, alfinetes, espetinhos de churrasco, cola
branca, tesoura, pincel, bolinhas de isopor e tintas de várias cores.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Pegue uma caixa vazia de sapato, risque uma imagem de 3
cm de cada lado, no fundo da caixa, e corte ao redor. Retire a parte cortada.

Coloque a tampa na caixa para marcar uma nova margem, de 3 cm de
cada lado, a partir dela, em uma das laterais. Corte ao redor, como na fase
anterior. É por esse espaço que você vai movimentar os personagens. Cole
a tampa na caixa, passando cola nas laterais. Essa tampa vai servir de
fundo para o cenário. Pegue a outra caixa e despreze a tampa (se tiver
tampa grudada, corte-a fora). Coloque a caixa anterior sobre esta segunda

e risque com lápis pelo espaço já cortado da primeira, para poder fazer o
mesmo corte na segunda caixa. Recorte a parte marcada. A caixa com

tampa deve ficar em cima. Cole uma caixa de pasta de dente na parte
superior, onde, depois, você irá montar o letreiro do teatro. Forre a caixa para
dar uniformidade e textura ao trabalho. Corte tiras de jornal e dilua a cola num

pires, com um pouco de água. Vá aplicando as tiras de jornal, com o pincel
úmido com cola, até envolver toda a peça. Deixe secar e pinte com tinta

branca. Enfeite como desejar. Você pode fazer bandeirinhas para serem
colocadas nos espetos de churrasco. Passe tinta branca antes e depois.
Decore a peça. Em seguida, faça um furinho na caixa, espete o palito e
coloque cola para fixá-lo na caixa. Pinte o fundo da caixa que vai servir
de cenário e fazer o contorno da abertura do palco. Pegue as sobras de
papelão, risque nelas a palavra teatro, e recorte as letras. Passe tinta

branca e depois pinte como quiser. Cole o letreiro na lateral da caixinha
de pasta de dente. Corte duas tiras de tecido, dobre-as ao meio e
coloque-as nas laterais internas da primeira caixa, para servir de cortina

do palco. Prenda-as no meio com um alfinete.
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Teatro de bichos pintados na mãoTeatro de bichos pintados na mãoTeatro de bichos pintados na mãoTeatro de bichos pintados na mãoTeatro de bichos pintados na mão
Material: Material: Material: Material: Material: Tinta colorida para pintura de rosto ou guache, lápis colorido

para maquiagem.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Veja abaixo.
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Telegrama animadoTelegrama animadoTelegrama animadoTelegrama animadoTelegrama animado
Material: Material: Material: Material: Material: Cartolina, tinta ou canetinha e massinha de modelar.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Copie o molde dos personagens. Pinte-o com tinta ou
canetinha e recorte. Faça um corte na área indicada na figura. Se for preciso,

dobre o papel para cortar o círculo. Encaixe seus dedos nos fundos. Modele os
sapatos com massinha e dê seu recado com os bonecos.
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Teatro de bonecosTeatro de bonecosTeatro de bonecosTeatro de bonecosTeatro de bonecos
pintado no joelhopintado no joelhopintado no joelhopintado no joelhopintado no joelho

Material: Material: Material: Material: Material: Lápis coloridos para maquiagem, tinta guache e meia colorida.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Veja abaixo. Escolha os personagens. Você pode usar uma
peça de teatro famosa ou criar a sua, e pintar todo tipo de criatura
engraçada.

Mudando de cara: experimente trocar de posição, ajoelhando e
virando as pernas - a expressão dos personagens fica diferente.
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Teatrinho de varinha de madeiraTeatrinho de varinha de madeiraTeatrinho de varinha de madeiraTeatrinho de varinha de madeiraTeatrinho de varinha de madeira
Material: Material: Material: Material: Material: Papel vegetal, tesoura, pincel, caneta permanente preta de ponta

média, blush, papel crepom amarelo, tubo de papel cartão de 14cm de altura,
varinha de madeira, cola quente, tinta acrílica e placa de E. V. A. amarela.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Transfira o desenho a um recorte de papel vegetal e,
usando-o como molde, recorte as figuras da cabeça da girafa em placa

de EVA amarela. Contorne as peças; realize seus detalhes; desenhe os
olhos, as sobrancelhas, o focinho, e preencha as pupilas com caneta
permanente preta de ponta média. Pinte as íris com tinta acrílica.
Complete os olhos e ilumine o olhar com tinta acrílica branca. Usando
o pincel, sombreie a figura com o blush. Com as silhuetas de papel
vegetal como moldes, recorte as figuras do corpo e das patas em

placa de EVA amarela. Contorne as peças e desenhe seus detalhes
com a caneta permanente preta de ponta média. Faça as manchas do

corpo com o blush e o pincel. Recorte um retângulo, em placa de EVA
amarela, de 14 cm de altura por 17 cm de largura. Recorte, agora, uma tira
de papel crepom amarelo de 30 cm de altura por 17 cm de largura.

Envolva e cole o papel crepom ao tubo de papel cartâo. Cole o
retângulo de EVA amarelo por cima do papel crepom com a cola

quente. Una o corpo ao tubo com a mesma ferramenta. Cole as patas
ao corpo. Introduza uma varinha de 40 cm de altura por 1 cm de
diâmetro dentro do tubo e cole o extremo superior ao papel
crepom. Com a cola quente, una as duas peças da cabeça, na
parte superior, deixando aberta a parte inferior. Aplique a cabeça
ao extremo da varinha com a mesma ferrementa. Só com o

movimento de baixar a varinha, o corpo da girafa irá se esconder e
girar.
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Teatro de sombraTeatro de sombraTeatro de sombraTeatro de sombraTeatro de sombra
Material: Material: Material: Material: Material: Tampa de caixa, folha de papel vegetal, papel cartão branco,

tesoura sem ponta, fita adesiva, arame, lanterna e canetinhas ou tinta guache.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Recorte um retângulo na tampa e fixe o papel vegetal na
parte de dentro, com fita adesiva. No cartão, desenhe e corte os personagens

e o cenário da história. Pinte-os com cores fortes, mas não use muita tinta
para não enrugar o papel. Prenda um pedaço de arame atrás dos

personagens, com fita adesiva. Coloque o palco na beirada de uma mesa,
prendendo-os com fita adesiva.
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Jogador de futebolJogador de futebolJogador de futebolJogador de futebolJogador de futebol
Material: Material: Material: Material: Material: Têmpera colorida, canetas hidrocores e bolinha de gude.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Pinte os dedos polegar, indicador, médio e uma parte do
mínimo. Faça a bermuda, a camiseta e, depois, o pescoço e a cabeça. Deixe
espaço entre as cores para não borrar. Use as cores do seu time. Desenhe
os contornos em preto. Pegue uma bolinha de gude e treine jogadas de
craque!
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CachorrinhoCachorrinhoCachorrinhoCachorrinhoCachorrinho
Material: Material: Material: Material: Material: Têmpera(branca, preta e vermelha) e pincel.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Dobre os dedos e faça a base em branco. Contorne-os com
preto. Faça as orelhas, o nariz e os olhos. Com pincel sujo de preto, faça

algumas manchinhas. Pinte a língua para dar um charme.
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Fantoches de caixa de fósforoFantoches de caixa de fósforoFantoches de caixa de fósforoFantoches de caixa de fósforoFantoches de caixa de fósforo
Material: Material: Material: Material: Material: Caixa de fósforo, papel cartão, tinta guache, pincel, cola e

tesoura.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Veja o modelo abaixo.
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Fazendo um palhacinhoFazendo um palhacinhoFazendo um palhacinhoFazendo um palhacinhoFazendo um palhacinho
Material para maquiagem:Material para maquiagem:Material para maquiagem:Material para maquiagem:Material para maquiagem: Uma colher de margarina, duas colheres de

maisena e corante alimentício colorido.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Misture a margarina e a maisena. Acrescente gotinhas de
corante. Antes de usar, faça um teste: passe a mistura na dobra do braço.

Espere algumas horas. Se a região coçar ou ficar vermelha, não use em seu
rosto.

Material da peruca: Material da peruca: Material da peruca: Material da peruca: Material da peruca: Meia fina, uma bexiga e bolas de algodão
colorido.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Corte um pedaço de 20cm da parte mais larga de uma
das pernas da meia. Dê um nó em uma das pontas para formar um tipo de

touca. Encha bem a bexiga e vista a meia nela. Cole o algodão sobre a
touca. Você pode cobrir toda a meia ou enfeitar só as laterais. Deixe secar

por um dia antes de usar.

Material para o nariz:Material para o nariz:Material para o nariz:Material para o nariz:Material para o nariz: Um pote de iogurte e elástico fino.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Recorte a aba do pote e lixe-o para não ficar nenhuma
ponta. Faça um furinho de cada lado com uma caneta ou um clipe.
Passe um pedaço de elástico pelos furos e dê um nó em cada ponta.

Improvise a roupa: Improvise a roupa: Improvise a roupa: Improvise a roupa: Improvise a roupa: Pegue uma calça de pijama, velha e grande.
Com a ajuda de um adulto, troque o elástico da cintura por um fio de

arame. Costure duas fitas na cintura imitando suspensórios e corte a
barra. Use com uma camiseta colorida por baixo.
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Pintando nas pernasPintando nas pernasPintando nas pernasPintando nas pernasPintando nas pernas
carinhas curiosascarinhas curiosascarinhas curiosascarinhas curiosascarinhas curiosas

Material: Material: Material: Material: Material: Têmperas coloridas e pincel.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Para desenhar uma menina, pinte o fundo dos olhos de
branco e contorne-os com preto. Pinte os lábios de vermelho. Nos cabelos,

acrescente amarelo, pincelando de baixo para cima (menina). Para
desenhar um menino, pinte o fundo dos olhos de branco, contorne-os com

preto e depois acrescente vermelho nos cabelos, pincelando de baixo
para cima.
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Fantasia de árvoreFantasia de árvoreFantasia de árvoreFantasia de árvoreFantasia de árvore
Material: Material: Material: Material: Material: Papel color set ou cartolina verde, papel crepom marrom, papel

crepom verde-claro e verde-escuro, cola branca e tesoura.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Para fazer a peruca, corte oito tiras de 60 cm x 3 cm de
papel color set ou cartolina verde. Junte uma das tiras pelas pontas, fazendo
um círculo do tamanho da cabeça da criança. Cruze as outras tiras,
colocando as pontas na base circular. Recorte tiras de papel crepom
verde e enrole-as formando florzinhas, intercalando os tons.

Para fazer a roupa, dobre o papel crepom marrom na metade. Corte
um semicírculo na parte da dobra para a criança colocar a cabeça.
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Fantoches comFantoches comFantoches comFantoches comFantoches com
sacola de papelsacola de papelsacola de papelsacola de papelsacola de papel

PássaroPássaroPássaroPássaroPássaro
Material: Material: Material: Material: Material: Uma sacola de papel, uma cartolina laranja e amarela,

papéis coloridos, tinta guache, tesoura, cola e lápis de cor.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Corte as asas em cartolina amarela. A crista, em
cartolina laranja. Corte, em papel preto, dois círculos para os olhos. O
bico é feito cortando-se um losango dobrado ao meio. Fure as aberturas
dos olhos sobre os círculos pretos.
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VacaVacaVacaVacaVaca
Material: Material: Material: Material: Material: Uma sacola branca, uma cartolina rosa, tinta guache preta,

tesoura, pincel, cola, fita durex e lápis preto.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Marque, com um lápis, o contorno da cara da vaca e as
manchas. Pinte com tinta preta. Cole, na sacola, as orelhas cor de rosa e os

chifres sobre a cabeça. A língua é confeccionada em cartolina rosa. Fure os
olhos e a abertura dos braços.
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CorujaCorujaCorujaCorujaCoruja

Material: Material: Material: Material: Material: Uma sacola de papel, uma cartolina preta, papéis
coloridos(amarelo, branco e vermelho), tesoura, cola e lápis de cor.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Corte, em papel amarelo, dois círculos para os olhos; em
vermelho, um triângulo para o nariz; e, em cor branca, outro triângulo para a
boca. Faça dois triângulos de cartolina preta para as orelhas.
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LeãoLeãoLeãoLeãoLeão
Material: Material: Material: Material: Material: Uma sacola de papel bege, uma cartolina laranja e outra cinza,

papéis coloridos, tesoura, cola, lápis de cor e bola de isopor.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Cole, sobre a parte superior da sacola de papel, a juba do
leão, com um círculo colado ao centro. Com papéis coloridos, faça o nariz.

Faça as bochechas do leão com uma bola de isopor cortada ao meio. O
nariz é feito com um triângulo de cartolina colado acima, no meio das duas

bochechas.
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ElefanteElefanteElefanteElefanteElefante
Material:Material:Material:Material:Material: Uma sacola de papel cinza, uma cartolina azul e outra cinza,

papéis coloridos, tesoura, cola e lápis de cor.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Faça a tromba do elefante com cartolina azul, os marfins,
com cartolina branca. Fure os olhos e meça a altura dos braços para cortar
as laterais. Enfeite a cabeça com cintos de papel colorido. Corte meios
círculos brancos, que serão as unhas do elefante.
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PorcoPorcoPorcoPorcoPorco
Material: Material: Material: Material: Material: Uma sacola rosa, uma cartolina branca, papéis coloridos,

tesoura, cola e lápis de cor.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: É muito simples montar uma sacola. Corte um retângulo com
as medidas indicadas na figura abaixo e cole-o. Cole também, sobre a sacola

rosa, um círculo branco de cartolina. Antes de secar a cola, fure os olhos.
Faça orelhas de cartolina e cole-as de maneira que se sobresaiam da

sacola.

Observação:Observação:Observação:Observação:Observação: Antes de cortar a passagem dos braços, meça a altura
na criança.
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FlorFlorFlorFlorFlor
Material: Material: Material: Material: Material: Cartolina, papel crepom rosa, branco e verde, tesoura, cola,

lápis de cor e perfume.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Corte as folhas desiguais em cartolina verde. Corte um
círculo de cartolina de 07cm de raio (o raio é a distância entre o centro e a
borda do círculo). Fure as aberturas dos olhos com uma tesoura. Pinte os
lábios e as sobrancelhas com lápis de cor. O nariz é feito de bolinha de
papel branco. Cole, no contorno do círculo, as pétalas de flor: primeiro
uma fileira de pétalas brancas e, logo, outra de pétalas rosas,
intercalando-as entre as brancas.
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Fantoche de caixaFantoche de caixaFantoche de caixaFantoche de caixaFantoche de caixa
de pasta de dentede pasta de dentede pasta de dentede pasta de dentede pasta de dente

Material: Material: Material: Material: Material: Uma caixa de pasta de dente, palito de churrasco, uma bolinha de
isopor, um palito de picolé, papel higiênico, uma tampa de refrigerante de

plástico, lã, tira de tecido, arame fininho, lápis grafite, cola branca, tesoura,
tinta guache colorida e canetas hidrocores.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Pegue a caixa de pasta de dente, aperte as laterais no
centro da peça e corte-a ao meio. Cada parte serve para fazer o corpo
de um personagem. Na tampa, faça um furinho com o espeto. Faça dois
cortes na caixa, um de cada lado, para depois encaixar os bracinhos.
Pegue uma bolinha de isopor e espete-a num palito de churrasco.

Transpasse o palito na caixinha, deixando a parte da bolinha do lado
aberto. Pegue o palito de picolé( se não tiver, use uma tira estreita e firme

de papelão) e transpasse na lateral da caixa para formar os braços,
aproveitando o corte que já foi feito. Cole tudo para fixar o espeto e o palito

de picolé na caixinha, a fim de formar o corpo do boneco. Faça bolinhas de
papel higiênico umedecido com cola, e vá encaixando-as no rosto do

boneco para fazer orelhas, barriga e nariz. Uma minhoquinha bem fina de
papel pode ser usada para fazer o contorno da boca. Depois de colar

bem todas as partes do corpo, cole tiras de papel higiênico no
fantoche. O papel se mistura com a cola bem diluída em água, criando
uma textura que, depois, pode ser pintada. Com um rolinho vazio de
papel higiênico, dá para fazer uma coroa para o rei. Use, como molde,
a medida de uma tampa de refrigerante. Cole as laterais, tire a tampa,

marque um ziguezague com lápis e corte. Encape com papel higiênico
umedecido com cola para dar acabamento. Cole fios de lã na cabeça
para formar o cabelo e, depois, cole a coroa ou um chapéu. Enrolando
arame fininho num lápis, você forma um óculos. Uma tira umedecida com

cola pode ser torcida para fazer o manto do rei.

Observação: Observação: Observação: Observação: Observação: O mesmo procedimento serve para você fazer
quantos personagens desejar. Use e abuse da criatividade!
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Fantoche de E.V.A.Fantoche de E.V.A.Fantoche de E.V.A.Fantoche de E.V.A.Fantoche de E.V.A.
Material: Material: Material: Material: Material: Placas de E.V.A. 3 mm nas cores de sua preferência, tesoura, cola

de contato ou pistola, pedaços de tecidos, agulha e linha.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Risque o molde no tecido e costure. O risco do molde em E.V.A
deverá ser colado no corpo(tecido) com cola quente. Corte o molde em

linhas bem retas para que fique com encaixes perfeitos. Primeiro cole a parte
de trás. Agora cole a parte da frente sobre a de trás, passando cola

somente nos contornos, para que fique um vão onde se possa enfiar os
dedos. Cole as mãos fechando a abertura dos punhos com elas.
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Dedoches comDedoches comDedoches comDedoches comDedoches com
caixinhas de chicletescaixinhas de chicletescaixinhas de chicletescaixinhas de chicletescaixinhas de chicletes

Material: Material: Material: Material: Material: Caixinhas de chicletes, papel colorido, tinta guache, pincel,
tesoura e cola.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Forre ou pinte as caixinhas de fósforos. Escolha os
personagens que desejar e desenhe-os nas caixinhas de chicletes. Depois
é só brincar.
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Fantoche de pescoço compridoFantoche de pescoço compridoFantoche de pescoço compridoFantoche de pescoço compridoFantoche de pescoço comprido
Material:Material:Material:Material:Material: Cabo de vassoura, jornal, tecidos de várias cores, tesoura,

cordão, cola branca, agulha, linha e tinta guache.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Amasse jornal até ficar no formato de uma bola (essa será a
cabeça). Pegue o cabo de vassoura e corte-o no tamanho de 50 cm (esse

será o pescoço). Faça a roupa do fantoche de tecido e pinte o rosto dele
com tinta guache.
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Dedoche de espiralDedoche de espiralDedoche de espiralDedoche de espiralDedoche de espiral
Material:Material:Material:Material:Material: Esponja (3 cm de espessura), caixa de fósforos ou rolha, espiral

de caderno, papel colorido, lã, canetinha hidrocor, cola e tesoura.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Corte um retângulo (6 cm x 4 cm), para fazer a cabeça.
Corte a espiral, (7 cm de comprimento) para fazer o corpo. Pinte ou forre o
rosto. Cole os fios de lã, para fazer os cabelos.
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Fantoches com formas geométricasFantoches com formas geométricasFantoches com formas geométricasFantoches com formas geométricasFantoches com formas geométricas
Material: Material: Material: Material: Material: Folhas de E.V.A, palito de churrasco, canetinha hidrocor, tesoura,

cola quente e lápis preto.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Desenhe, na folha de E.V.A., cinco triângulos e cinco círculos.
Pinte o rosto com canetinha hidrocor com as expressões fisionômicas. Cole o

palito de churrasco na parte detrás do triângulo. Pinte o corpo usando sua
criatividade.



195
com o PIM

Fantoche com cabeçaFantoche com cabeçaFantoche com cabeçaFantoche com cabeçaFantoche com cabeça
de papel marchêde papel marchêde papel marchêde papel marchêde papel marchê

Material: Material: Material: Material: Material: Tecido grosso, lápis de cera, papel cartão, linha, agulha, uma
cabeça de papel marchê, cola e tesoura.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Escolha um pedaço grande de tecido grosso e dobre-o
pela metade. Para medir o tamanho, use sua mão aberta colocada sobre o
tecido. Marque com lápis de cera, no tecido, o molde da figura 1. Este
modelo vai permitir que você movimente com os dedos os braços do
boneco e a cabeça. Costure o molde pelo avesso. Faça um tubinho de
papel cartão e cole-o no colarinho da roupa. Cole a cabeça dendro do
tubo. Espere secar.

Para movimentar o boneco, posicione seus dedos como mostra a
figura I.

Figura 1
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Boneco de copo de papelãoBoneco de copo de papelãoBoneco de copo de papelãoBoneco de copo de papelãoBoneco de copo de papelão
Material: Material: Material: Material: Material: Copinhos de papelão, papel espelho, papel crepom, balão de

borracha vermelho, cola e tesoura.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Recorte os olhos, o nariz e as orelhas do boneco no papel
espelho colorido. Cole as peças para formar a cara do boneco. Espere secar.

Faça um corte no lugar da boca e coloque aí um balão de borracha
vermelho, para completar a cara engraçada do seu boneco. Se quiser,

pode enfeitá-lo com papel picotado. Corte uma gravata de papel colorido
ou papel crepom e cole-a no boneco.
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Fantoche de folha de jornalFantoche de folha de jornalFantoche de folha de jornalFantoche de folha de jornalFantoche de folha de jornal
Material: Material: Material: Material: Material: Folhas de jornal, uma meia de náilon, papel crepom, fita

adesiva, papel colorido, canetas hidrográficas, cola e tesoura.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Para fazer o corpo da boneca, use oito folhas de jornal
recortadas em triângulos iguais. Enrole os triângulos uns sobre os outros e
cole-os formando um cone alto,que deve ficar de pé por si mesmo. Faça
mais dois cones, estreitos e menores, que serão colados nos lados do
cone maior para serem os braços. Encha a meia de náilon com algodão
ou faça uma bola de jornal. Envolva a bola com papel cor-de-rosa para
fazer o rosto e a cabeça da boneca. Pinte o rosto com canetinhas
hidrocor coloridas, ou cole pedacinhos de papel para fazer os olhos, o
nariz e a boca. Use cola para fixar a cabeça dentro do topo do cone.
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Fantoche de dedos (dedoches)Fantoche de dedos (dedoches)Fantoche de dedos (dedoches)Fantoche de dedos (dedoches)Fantoche de dedos (dedoches)
Material: Material: Material: Material: Material: Cartolina, papel crepom, tinta ou canetinhas hidrocores

coloridas, cola e tesoura.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Corte pedaços de cartolina de, mais ou menos, 5 cm de
comprimento por 8 cm de largura. Enrole cada pedaço de cartolina e cole as

bordas. Forme tubinhos que você vai encaixar em seus dedos. Pinte ou
desenhe uma cara diferente em cada tubinho. Corte tiras de lã ou de papel

crepom e enfeite os bonequinhos. Coloque um bonequinho em cada dedo,
e invente uma história em que cada um tenha a sua participação.
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Fantoches feitos na mãoFantoches feitos na mãoFantoches feitos na mãoFantoches feitos na mãoFantoches feitos na mão
Material: Material: Material: Material: Material: Tecido, canetas hidrocores, batom vermelho e tesoura.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Pinte os lábios de vermelho. Faça duas bolinhas para os olhos
e mais duas para as maçãs do rosto. Faça detalhes em preto, deixando o
rosto bem expressivo. Use o tecido para fazer o lenço. Mexa o polegar
enquanto imita uma voz bem engraçada!
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Família nos dedos das mãosFamília nos dedos das mãosFamília nos dedos das mãosFamília nos dedos das mãosFamília nos dedos das mãos
Material:Material:Material:Material:Material: Pedaços de tecido ou fitas, tesoura e canetas hidrocores.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Pinte, com bastante cuidado, carinhas engraçadas nos dedos.
Pinte bigodes, cabelos e bocas. Peça para alguém amarrar as fitas como se

fossem lenço, gravata e cachecol.  Invente conversas entre os dedos!
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Disfarce de pássaros e outrosDisfarce de pássaros e outrosDisfarce de pássaros e outrosDisfarce de pássaros e outrosDisfarce de pássaros e outros
animais (sacola de papel)animais (sacola de papel)animais (sacola de papel)animais (sacola de papel)animais (sacola de papel)

Material: Material: Material: Material: Material: Uma sacola de papel, uma cartolina, papéis coloridos, tesoura,
cola e lápis de cor.

Modo de fazer: Modo de fazer: Modo de fazer: Modo de fazer: Modo de fazer: Corte as asas em cartolina amarela e a crista em
cartolina alaranjada.

Corte, em papel preto, dois círculos para os olhos. O bico é feito
cortando-se um losango dobrado ao meio.

Fure as aberturas dos olhos sobre os círculos pretos.
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FantasmaFantasmaFantasmaFantasmaFantasma
Material: Material: Material: Material: Material: Uma bola de papel jornal bem amassada, papel branco, tecido

branco (20 cm x 10 cm), fio de náilon, palito de churrasco ou graveto de 15 cm,
tinta guache e cola.

Modo de fazer: Modo de fazer: Modo de fazer: Modo de fazer: Modo de fazer: Cole a bola de jornal no tecido, mas não deixe uma parte
maior que a outra. Cole os olhos, amarre um fio de náilon em cada canto do

tecido e um fixo ao centro, segurando a bolinha de jornal. Faça um corte em
cada extremidade de cada palito para prender os fios do fantasma, como
se fosse uma marionete.
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Fantoche de caixa de ovosFantoche de caixa de ovosFantoche de caixa de ovosFantoche de caixa de ovosFantoche de caixa de ovos
Material: Material: Material: Material: Material: Tinta guache nas cores amarelo e vermelho, feltro nas cores

branco e azul, embalagem de ovos, olhos articulados, cordão, pincel, tesoura
e cola quente.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Recorte as partes da embalagem. Pinte a parte externa
usando a tinta amarela. Deixe secar e repita a operação. Depois, pinte a
parte interna, compondo a boca com a tinta vermelha. Faça dois orifícios
na parte superior da embalagem e fixe o cordão, para compor o
fantoche.

Recorte o feltro branco para compor os dentes e o azul para as
sobrancelhas. Fixe-os com cola quente. Aproveite e cole os olhos
articulados.
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Bichinhos de dedoBichinhos de dedoBichinhos de dedoBichinhos de dedoBichinhos de dedo
Material: Material: Material: Material: Material: Cartolina colorida ou branca para ser pintada, tesoura, canetas

coloridas, lápis de cor ou tinta guache.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Faça um desenho ou copie, ampliando, o animal desenhado
no modelo abaixo. Você pode pintá-lo se quiser. Os traços pontilhados indicam

dobras. O símbolo da tesoura indica os cortes. Recorte o desenho que foi
ampliado. Agora, invente uma história! Faça outros bichos, use outras cores

de papel e deixe a criatividade aflorar.
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Marionete de caixa de leiteMarionete de caixa de leiteMarionete de caixa de leiteMarionete de caixa de leiteMarionete de caixa de leite
Material:Material:Material:Material:Material: Caixa de leite, tecido marrom, papel espelho marrom e

vermelho, touca de banho, jornal, cola branca, cola quente, cartolina branca
e  fita crepe.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Corte a caixa de leite ao meio. Encape cada parte da
caixa com papel espelho marrom. Cole um pedaço de papel espelho
vermelho em cima de uma das metades da caixa para fazer a língua. Com
cola quente, junte as duas partes apenas por um lado. Cole o tecido,
imitando uma manga comprida, e envolva as duas metades da caixa.
Faça bolas de jornal e cole-os em cima da caixa superior com fita
crepe. Pinte a touca de verde e envolva o jornal com ela. Recorte os
olhos em cartolina branca e cole-os na touca.
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Balão aveBalão aveBalão aveBalão aveBalão ave
Material: Material: Material: Material: Material: Balão inflado com gás hélio, papel de seda, papel cartão,

tesoura sem ponta, barbante e  cola bastão.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Recorte os papéis, seguindo o formato da ave escolhida.
Cole-os no balão para compor o pássaro. Amarre o barbante no nó do balão.
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Bichos nos pésBichos nos pésBichos nos pésBichos nos pésBichos nos pés
Material: Material: Material: Material: Material: Meia infantil na cor verde com bolinhas azuis, retalho de feltro

nas cores verde-claro, verde-escuro, azul, branco, preto e rosa, cola quente,
fita pompom na cor azul, lápis e tesoura sem ponta.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Recorte os pedaços de feltro. Fixe-os na meia, aplicando
cola quente. Cole um pompom em cada orelha.
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Livros Infantis
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Máscara de E.V.A.Máscara de E.V.A.Máscara de E.V.A.Máscara de E.V.A.Máscara de E.V.A.
Material: Material: Material: Material: Material: Placas de E.V..A. (3 mm) nas cores de sua preferência, tesoura,

cola de contato ou pistola e cordão.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Risque os moldes no E.V.A. e corte-os. Prenda o cordão atrás
da máscara usando duas bolinhas de E.V.A. e cola quente. Se quiser deixar a
máscara com os contornos do rosto, esquente-a com o auxílio de um
secador e pressione-a, quente, sobre a face de um manequim de plástico
até esfriar. Enfeite sua máscara da maneira que preferir, com cola
colorida, glitter e lantejoula.
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Máscara de palhaçoMáscara de palhaçoMáscara de palhaçoMáscara de palhaçoMáscara de palhaço
Material:Material:Material:Material:Material: Placas de E.V.A. (3 mm) nas cores de sua preferência, tesoura,

cola de contato ou pistola de cola quente.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Risque o molde em E.V.A.  e corte-o (cada parte deve ser
cortada separadamente). Cole as partes da máscara com cola de contato ou

pistola de cola quente. Cole peça por peça, determinando os relevos com
E.V.A. Está pronta sua máscara: bonita, durável, econômica e rentável.
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Máscara de pássarosMáscara de pássarosMáscara de pássarosMáscara de pássarosMáscara de pássaros
Material: Material: Material: Material: Material: Placas de E.V.A (3 mm) nas cores  que desejar, tesoura, cola de

contato ou pistola, tinta colorida, lantejoula e pedras de bordar coloridas.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Risque o molde no E.V.A. e corte-o. Monte a máscara usando
cola de contato ou cola quente.
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Máscara de leãoMáscara de leãoMáscara de leãoMáscara de leãoMáscara de leão
Material: Material: Material: Material: Material: Papelão de 5 mm, tesoura, cola branca ou pistola, tinta colorida

ou lápis de cor.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Risque, no papelão, cada peça da máscara nas cores
específicas. Cole as partes da máscara com cola branca ou pistola. Cole

peça sobre peça, como mostra o desenho abaixo.
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Máscara de cabraMáscara de cabraMáscara de cabraMáscara de cabraMáscara de cabra
Material: Material: Material: Material: Material: Cartolina branca, lápis preto, tesoura, cola branca e giz de cera.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Risque, na cartolina branca, cada peça da máscara nas
cores específicas. Cole as partes da máscara com cola branca. Cole peça
sobre peça, como mostra o desenho abaixo.
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Máscara de papagaioMáscara de papagaioMáscara de papagaioMáscara de papagaioMáscara de papagaio
Material:Material:Material:Material:Material: Bandeja de isopor grande, tesoura, cola branca, tinta colorida,

lápis preto, pincel, elástico ou atilho.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Risque os moldes na bandeja de isopor. Corte-os cada um na
sua cor, conforme o desenho abaixo. Cole as partes da máscara sobre a parte

maior, de acordo com a figura 3. Cole um elástico ou faça um furo nas laterais
para amarrar o atilho.

Figura 3



217
com o PIM

Máscara de ursoMáscara de ursoMáscara de ursoMáscara de ursoMáscara de urso
Material:Material:Material:Material:Material: Folha de radiografia, pedaços de E.V.A. coloridos, tesoura,

estilete, cola branca ou de contato, lápis preto e elástico.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Risque o molde na folha de radiografia. Corte cada parte
com a tesoura. Os furos dos olhos devem ser recortados com estilete.
Recorte as partes do rosto e as orelhas nos pedaços de E.V.A., colando
peça por peça em cima da radiografia, de modo a montar a sua máscara
em relevo. Faça dois furinhos nas laterais e prenda o elástico.
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Máscara de coelhoMáscara de coelhoMáscara de coelhoMáscara de coelhoMáscara de coelho
Material:Material:Material:Material:Material: Placas de E.V.A. de 4 mm nas cores de sua preferência, pedaços

de corda de sisal, pedaços de lã preta ou algodão de paineira (árvore), cola
branca ou pistola, lápis preto, tesoura e elástico.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Risque os moldes, com lápis preto, na folha de E.V.A. Corte o
sisal para fazer os bigodes. Recorte a lã preta ou o algodão para fazer o

cabelinho. Corte os moldes de E.V.A., cada um na sua cor, e cole as partes
da máscara sobre a parte maior. Cole um elástico nas laterais, para segurar
a máscara na cabeça.
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Máscara de óculosMáscara de óculosMáscara de óculosMáscara de óculosMáscara de óculos
Material: Material: Material: Material: Material: Placa de E.V.A. de 3 mm nas cores de sua preferência, caneta

hidrocor preta, lápis preto, cola branca ou pistola, tesoura e elástico ou atilho.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Veja o molde abaixo.
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Modelos de máscarasModelos de máscarasModelos de máscarasModelos de máscarasModelos de máscaras
Material: Material: Material: Material: Material: Placas de E.V.A. de 3 mm, cartolina, papelão, folha de radiografia,

bandejas de isopor, tesoura, cola branca ou pistola, elástico ou atilho.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Veja os modelos abaixo.
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Máscara monstruosaMáscara monstruosaMáscara monstruosaMáscara monstruosaMáscara monstruosa
Material:Material:Material:Material:Material: Cola plástica, fita crepe, uma bexiga, papel de revista ou

folhas de jornal, tesoura, uma folha de papel kraft, duas bolinhas de isopor
de 3,5 cm, tinta guache e papel sulfite.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Misture cola plástica e água e cole várias tiras de papel
sulfite sobre a bexiga. Faça pelo menos quinze camadas. Deixe secar e
depois estoure a bexiga. Forme bolas de revista ou jornal bem apertadas, e
as recubra com fita crepe. Assim, faça a boca, o nariz, as orelhas e as
sobrancelhas. Você pode fazer a cabeleira e o bigode com o papel krat:
dobre a folha de 5 em 5cm e, depois, corte os fios de cabelo. Use a cola
para grudá-los na máscara. Pinte a máscara e as suas partes com a tinta
guache de sua preferência. Lembre-se de que os olhos são as duas
bolinhas de isopor. Depois de pintar, cole tudo na máscara.
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