
Brincadeiras e atividades
para fazer em casa!



Boliche de garrafa PET

Materiais necessários: De 5 a 10 garrafas pet, 1 bola pequena (de plástico ou outro material), canetas ou 

tinta para marcar os numerais. Se quiser, fitas adesivas coloridas para decorar. Pode também ter lápis e 
caneta para marcar os pontos.

Como jogar: Use a brincadeira para brincar de matemática. Você pode contar os pontos do jogo somando 
os numerais das garrafas derrubadas (se caíram 2 garrafas, uma com o 2 e outra com o 5, o total são 7 pontos). 
Se a criança ainda for pequena para fazer a adição, simplesmente conte um ponto para cada pino, independente 
do seu numeral. e você tiver uma folha de papel e uma caneta por perto, pode pedir à criança que faça um traço 
no papel para cada ponto. O importante é ter alguma forma de registro e que a criança seja responsável por isso.

Quando as garrafas estiverem prontas, basta 
arruma-las, conseguir uma bola pequena e pronto: 
você acaba de fazer um jogo de boliche caseiro.



Caça ao tesouro sensorial

COMO BRINCAR:

A caça ao tesouro pode ficar muito mais 
divertida de uma forma simples: 
com objetos sensoriais. 
Escolha quatro ou cinco texturas diferentes, 
como liso, áspero, aveludado, macio, rígido, 
e peça para as crianças que corram pela casa 
e encontre objetos com aquelas texturas. 
Para os pequenos um pouco mais velhos, 
um cronômetro pode deixar a brincadeira
mais emocionante.



Contação de histórias

COMO BRINCAR:

Uma dica para aproveitar os momentos 
em família é a contação de histórias. 
Pode escolher o livro preferido dos filhos, 
inventar uma ou até inventarem juntos. 



Massinha de modelar

MODO DE PREPARO:

Misture os ingredientes em sequência e, por último, coloque o corante da cor que preferir. Conduza 
a brincadeira! Modele a massinha junto com as crianças, criem formas, toquem e esparramem esse 
instrumento de exploração sensorial livremente!

VOCÊ VAI PRECISAR DE:

    4 xícaras (chá) de farinha de trigo
    1 xícara (chá) de sal
    1½ xícara (chá) de água
    1 colher (sopa) de óleo (soja, girassol, 
    ou outro comestível)
    corante comestível de cores variadas



Tinta Caseira

COMO FAZER:

Misture 1 xícara de sal, 1 xícara de farinha,
1 xícara de água, corante de alimentos e pronto!
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