
BRINCADEIRAS PARA 
FAZER EM CASA!!!

Prefeitura de Santo André

SE/DEIF



Neste momento de crise (COVID 19) uma das melhores maneiras de nos

fortalecermos contra este inimigo é por meio de momentos em que as crianças

possam vivenciar situações lúdicas e educativa, possibilitando a descoberta de

novos conhecimentos.

Para isso disponibilizamos algumas dicas de brincadeiras para que todas/os

possam se divertir e aprender juntas/os!!!

Organizar a rotina valorizando a interação e as brincadeiras com as crianças é

importante para o desenvolvimento de cada uma delas.



ARREMESSO COM BOLAS DE MEIA

Material necessário:

Meias velhas e limpas, jornal ou papel, linha e agulha ou fita adesiva, potes e 

baldes.

Objetivos:

Estimular a coordenação motora ampla, atenção e a estruturação espacial.



Como fazer bolas de meia

1. Amasse uma folha dupla de jornal ou qualquer papel, no

formato de uma bola e a insira dentro da meia. Em seguida,

torça a meia, apertando bem, de maneira dar o formato de

bola;

2. Repita a torção tantas vezes quantas necessárias para

chegar ao limite da meia;



3. Com uma agulha e um fio de linha forte e duplo costure as bordas da meia,

utilizando um ponto alinhavo e repuxando bem para ficar firme. Não se esqueça de

ir modelando o formato da bola enquanto faz as torções;

Se não tiver 

linha e agulha, 

finalize com fita 

adesiva!



Se desejar uma bola maior, coloque mais uma meia por cima, repetindo o

processo, ou coloque já no início uma bola de papel jornal maior;

Também o comprimento da meia e sua textura podem ajudar a fazer bolas

maiores.



VAMOS COMEÇAR A BRINCADEIRA!!!

Desenvolvimento

• Separar potes grandes, bacias e baldes e organizá-los

um perto do outro;

• Marcar o chão com uma distância possível de acordo com o

espaço disponível;



VAMOS COMEÇAR A BRINCADEIRA!!!

Desenvolvimento

• Incentivar a criança para arremessar as bolas e acertar

dentro dos objetos, “alvos”;

• Buscar diferentes maneiras para arremessar, explorando

diversas possibilidades corporais. Por exemplo, com as mãos

acima da cabeça, com as mãos abaixo do quadril, entre

outras.



IMPORTANTE!!!

Vibrem com o desempenho e as tentativas da criança,

independente do resultado que ela alcance.

Ao final da brincadeira reúnam-se para falarem de como foi

a brincadeira, as experiências e descobertas de cada

pessoa que participou.

Estimulem as crianças a falarem sobre o quê mais gostaram

e explorem outras formas de se fazer a brincadeira.

É POSSÍVEL FAZER EM CASA!!!
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