
 10
brincadeiras e
atividades para
fazer com os

filhos durante a
quarentena



        
Crianças em casa: 
 
 
Com aulas suspensas em escolas de todo o país, é importante
encontrar maneiras de entreter os filhos para além
 
dos aparelhos eletrônicos e aproveitar para nutrir a criatividade
das crianças e estreitar os laços familiares.
 
 
Quem tem criança pequena em casa sabe que os
pequeninos são ligados no 220V.
 



 
Tópicos

 
Crianças 01 a 05 anos

 
1.   Caça ao Tesouro Sensorial 
 
2.   Caixa de Areia 
 
3.    Cortina Sensorial
 
4.    Galhos, folhas e pedrinhas
 
5.   Chocalhos de Pet
 
 

Crianças 07 a 12 anos 
 
6.   Memoria Dos Objetos
 
7.   Mimica 
 
8.   Morto-Vivo
 
9.   Balão Fujão 
 
10. Objeto Oculto
 

Para a alegria dos pequenos e dos grandes!

 



 
 

Brincadeiras Sensoriais Estimulam a
Inteligência e

a Criatividade das Crianças
 

1.   Caça ao Tesouro
 
A caça ao tesouro pode ficar muito mais divertida
de uma forma simples com objetos sensoriais. Escolha quatro ou
cinco texturas diferente, como liso, áspero, aveludado, macio, rígido,
e peça ao pequeno que corra pela casa e encontre objetos com
aquelas texturas. Para os pequenos um pouco mais velhos, um
marcador de tempo pode deixar a brincadeira mais alucinante.
 
2.    Caixa de Areia 
 
 Uma caixa de areia pela metade pode servir de fonte de inspiração
para varias brincadeiras divertida. Aqui a proposta é a escavação
arqueológica para encontrar um tesouro pode ser caça as letras do
alfabeto enterradas na areia 
 
3.   Cortina Sensorial  
 
Essa brincadeira é coletiva e requer espaço e mãos. A ideia e usar
garrafas sensoriais diversas para montar uma enorme cortina. Para
fazer, basta usar a criatividade, soltar a imaginação e usar um
pouquinho de tudo para montar as garrafas. 
 
4.    Galhos, folhas e pedrinhas
 
A natureza é um ambiente repleto de estímulos e o
contato com ela é muito importante, tanto para as crianças, quanto
para os adultos. Assim brincadeiras que envolvam galhos, pedrinhas,
água, folhas e terra como a clássica brincadeira de comidinha são
sempre cheias de estímulos sensoriais!
 
5.    Chocalhos de pet
 
Com uma simples garrafinha pet, algumas contas (missangas, botões
ou arroz, macarrão colorido) e fitas coloridas, você pode convidar
seu pequeno para uma ótima experiência sensorial. Basta colocar as
contas dentro da garrafa e pendurar algumas fitas de cetim na tampa
para ter um lindo unstrumento musical capaz de estimular os
sentidos e a criatividade do seu pequeno!



6. Memória dos objetos
 
 
 
 
Essa atividade é para exercitar a memória. Objetos da cozinha, do
quarto ou os próprios brinquedos do seu filho podem ser usados. O
primeiro passo é separar 10 objetos. Assim, a criança terá que
observá-los por um tempo determinado. Os pais são os responsáveis
por tirar um e deixar a criança perceber o que sumiu. Escolher um
cômodo da casa também pode ser uma opção. Agora, a criança deve
olhar durante um minuto para a disposição dos objetos no cômodo
escolhido. Depois, terá que descobrir o que mudou de lugar. Os papéis
também podem se inverter e a criança comandar a brincadeira e
alterar o lugar dos objetos.
 
 
 
7 – Mímica
 
 
 
Divida as crianças em dois times. Um participante deve se dirigir ao
grupo adversário, que irá falar alguma palavra. A criança tem três
minutos para representar, apenas com gestos, e o time deve
adivinhar. O time que acertar mais, ganha.
 
 
 
8 – Morto-vivo
 
 
 
Coloque as crianças em uma fila. Uma delas (que precisa estar fora
da fila) ou você mesmo fica de frente. Quando disser “morto”, elas
devem se abaixar. E quando for “vivo”, elas precisam estar de pé. O
condutor deve ir alternando as palavras e a velocidade. Quem errar
está fora da brincadeira
 
 
 
09 – Balão fujão
 
 
 
Trace uma linha de partida e uma de chegada. Cada jogador segura
uma bexiga e um pedaço grande de papelão. Ao seu sinal, cada
criança coloca sua bexiga no chão e a abana com o papelão, na
direção da linha de chegada, e a traz de volta da mesma forma. O
primeiro que terminar o percurso, ganha a corrida
 
 
 
10 –O objeto oculto
 
 
Uma das crianças escolhe um objeto que está à vista no ambiente, diz
a cor dele e espera que os outros jogadores o encontrem. Ela também
pode dar outras dicas. O primeiro que achar o objeto escolherá o
próximo, na próxima rodada.



Valorize a higiene como prevenção 
 
 
Enfatize que a melhor forma de prevenir a doença
é lavar bem as mãos e evitar esfregar os olhos ou
colocar a mão no rosto, nariz e boca. Não é
necessário alarmar as crianças, mas sim mostrar
que o cuidado e carinho com a própria higiene,
principalmente lavando bem as mãos e usando
álcool gel, já é uma grande atitude
diante de toda a situação.
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