
Srs. Pais / Responsáveis

Para mantermos o corpo e mente ativos,
elaboramos atividades psicomotoras para as próximas
três semanas.

Tais atividades lúdicas podem ser realizadas
com toda a família, dentro de casa e não requer tanto
material.

Basta ajudar seu filho a seguir as tarefas da
sequência da Amarelinha e bom divertimento.

Ah, depois nos conte como foi a experiência!

Professores:
Erminio Di Gioia

Ligia Cese
Sonia Caldeira Brazão



Equilíbrio
1º ao 5º ano

Preparados? 
Vamos começar 
a brincadeira?

Para começar, coloquem 
uma roupa confortável 
e lavem as mãos.

Meninas, não 
esqueçam de 

prender o 
cabelo!

Preparando nosso 
corpo:  desça com 
as mãos em direção ao 
chão até onde alcançar e 
conte 10 segundos.

Dê uma grande  
espreguiçada, beba 
um pouco de água e    
siga em frente!

Pule 10 vezes 
como pipoca 
parado no lugar.

Agora faça : 
- 10 polichinelos
- corrida lateral de 
um ponto a outro da sala 5x 
- andar de caranguejo 2x 

Veja se tem: um limão ou 
uma laranja  ou
algo redondo e          

pequeno e uma colher...

Vá até a cozinha pulando 
em um pé só.

Agora ande pela casa 
equilibrando o que escolheu na colher 

sem deixar cair.. Até a próxima!



Habilidades manipulativas

Lembram das 
recomendações da 

amarelinha anterior para 
começar as atividades 

de hoje?

Então vamos lá! Sente-se no 
chão e sem flexionar os joelhos 
tente alcançar seus 
pés. Segure um 
pouquinho  e solte relaxando.

Faça 20 
borboletinhas 
com as pernas, 

sentado.

Agora deite e faça 
20 bicicletas 
movimentando as pernas.
Pode usar um colchonete 
ou a cama.

Vá até um local da 
casa que tenha um 

papel para você fazer uma 
bolinha. Ah... e vá  andando 
de bumbum no chão. 

Faça duas bolinhas de 
papel e imite  um 
malabarista de circo. 

Agora lance uma bolinha 
para o alto e bata 
três palmas, 
pegando-a de volta. 
Repita 5x ou mais.

Beba um pouco de água e 
retorne a brincadeira 

lançando as 
bolinhas de diferentes  

maneiras .

E para finalizar, 
marque num papel quantas vezes 

você conseguiu acertar!

Desafie alguém a acertar a 
bolinha em um alvo
ou dentro de uma

caixa ou copo.

1º ao 5º ano


