
MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DO BRINCANDO COM AS MÃOS E BRINCANDO COM O CORPO– PRÉ-ESCOLA II 

• O Tópico Brincando com as mãos estimula a expressão artística da criança, especialmente as habilidades de 

desenho e pintura, além disso atividades criativas com modelagem, escultura e culinária. 

• O Tópico Brincando com o Corpo com atividades voltadas para o desenvolvimento das habilidades motoras; 

Para facilitar a participação da criança nas atividades com a devida antecedência, o IAB elaborou a relação abaixo com as 

informações necessárias para cada atividade das Unidades 1 e 2, indicando os materiais de apoio a serem utilizados em 

cada uma de nossas brincadeiras, como: tesoura, cola, tinta, lápis de cor, fita adesiva, papel, bola entre outros. 

DATA DE 
EXIBIÇÃO 

 

UNIDADES EPISÓDIOS TÓPICOS ATIVIDADE MATERIAIS NECESSÁRIOS 

15/03/2021 Unidade 1 Episódio 1 Brincando 
com as mãos   

O ponto – pintura com as 
pontas dos dedos 

Folha de papel, tintas 
coloridas, tecido ou pedaço 
de papel para limpar as 
mãos. 

Brincando 
com o corpo 

Mar azul - 

Circuito com bola Uma bola, quatro cones ou 
brinquedos, uma corda, 
barbante ou cadarço. 

Circuito de brinquedos Brinquedos e uma caixa. 

16/03/2021 Unidade 1 Episódio 2 Brincando 
com as mãos   

Transformando pontos em 
animais 

Tintas coloridas, 
canetinha hidrocor e um 
pano para limpar as mãos. 

Brincando 
com o corpo 

Ginastica do avião - 

Controlando a bola Uma bola. 

Desafio das cores Quatro objetos com 
diferentes cores, amarela, 
azul, verde e vermelha. 

Cambalhota Tatame, colchonete ou 
edredom dobrado. 

17/03/2021 Unidade 1 Episódio 3 Brincando 
com as mãos   

Criando um ponto sem pintar 
o ponto. 

Uma tampa no formato 
redondo, você escolhe o 
tamanho; 
Escova de dente que você 
não use mais e vai jogar 
fora; 
01 lápis para contornar o 
círculo (o nosso ponto); 
Uma folha de papel e tinta 
na cor que preferir. 

Brincando 
com o corpo 

Amarelinha Giz ou fita adesiva, 
tampinha ou brinquedo. 

Sopro no copo Canudinho, barbante e 
duas cadeiras. 

Bilboquê Fita adesiva, tampinha 
Copo de plástico e  
Barbante. 

18/03/2021 Unidade 1 Episódio 4 Brincando 
com as mãos   

Pintura inspirada na obra de  
Yayoi Kusama. 

Tinta colorida e vários 
materiais para criar pontos 
de diversos tamanhos, pau 
de laranjeira. 
A ponta do lápis, cotonetes, 
a base da caneta, a tampa 
da tinta; 
Nós Tb vamos precisar de 
folha de: papel, lápis, tinta e 



um pano para limpar os 
materiais.   

Brincando 
com o corpo 

O chão é lava Folha de papel ou giz. 

19/03/2021 Unidade 1 Episódio 5 Brincando 
com as mãos   

Pontilhismo  Folha branca, caneta 
hidrocor vermelha, 
amarela, lápis e 1 molde 
redondo. 

Brincando 
com o corpo 

Formas geométricas Três cones ou brinquedos, 
objetos ou recortes nos 
formatos de triângulo, 
círculo, quadrado e 
retângulo. 

Pescaria Tampinhas, dois potes, 
Colher e água.  

Cambalhota Tatame, colchonete ou 
edredom dobrado. 

22/03/2021 Unidade 1 Episódio 6 Brincando 
com as mãos   

Pintura inspirada na arte 
aborígene. 

Papel, lápis, diferentes 
materiais para fazer pontos 
e tinta colorida.  

Brincando 
com o corpo 

Salto lateral Uma corda barbante ou 
cadarço. 

23/03/2021 Unidade 1 Episódio 7 Brincando 
com as mãos   

Crianças de arroz – inspirado 
em Vik Muniz  

Folha colorida para ter 
contraste (ser diferente) do 
branco do arroz, cola, lápis 
e arroz. 

Brincando 
com o corpo 

 Circuito de brinquedos Brinquedos e uma caixa. 

Corrida com papel Duas folhas de papel, jornal 
ou revistas. 

Equilíbrio na ponte Uma corda, barbante ou 
cadarço. 

Equilíbrio na corda Uma Corda, barbante, 
cadarço, fita adesiva ou giz. 

24/03/2021 Unidade 1 Episódio 8 Brincando 
com as mãos   

Colagem inspirada na obra de 
Kandinsky. 

Papel no formato 
quadrado, papéis 
coloridos de 3 cores 
diferentes, lápis e cola. 

Brincando 
com o corpo 

Caneta na garrafa Uma caneta, barbante e  
Garrafa pet. 

25/03/2021 Unidade 1 Episódio 9 Brincando 
com as mãos   

Padronagem  
 

Folha branca, tinta colorida, 
pano para limpar os dedos e 
lápis; 

Brincando 
com o corpo 

Pescaria Tampinhas, dois potes 
Colher e água. 

O Desafio dos saltos Uma corda barbante ou 
cadarço. 

26/03/2021 Unidade 1 Episódio 10 Brincando 
com as mãos   

Meus primeiros Traços _ 
Pintura com as pontas dos 
dedos 

Tinta colorida, tecido ou 
papel para limpar os dedos. 
Página 11 do livro; 

Brincando 
com o corpo 

Saltos - 

Morto e vivo dos heróis - 

Pescaria Tampinhas, dois potes, 
colher e água. 

29/03/2021 Unidade 2 Episódio 1 Brincando 
com as mãos   

Desenho sem tirar o lápis do 
papel. 

Lápis. 

Brincando 
com o corpo 

Ginástica do avião - 

Controlando a bola Uma Bola 



Desafio das cores Quatro objetos com 
diferentes cores, amarela, 
azul, verde e vermelha 

Cambalhota Tatame, colchonete ou 
edredom dobrado 

30/03/2021 Unidade 2 Episódio 2 Brincando 
com as mãos   

Pintura com a técnica da 
Frottagem 

Folha natural (árvore ou 
planta), folha de papel e giz 
de cera.  

Brincando 
com o corpo 

Corrida com papel Duas folhas de papel, jornal 
ou revistas 

Circuito da aranha Duas folhas de papel, jornal 
ou revistas 

31/03/2021 Unidade 2 Episódio 3 Brincando 
com as mãos   

Desenho de linha contínua 
inspirado na obra de Miró 

Papel branco A4, lápis de 
cor ou caneta hidrocor. 

Brincando 
com o corpo 

Desafio dos saltos -  

01/04/2021 Unidade 2 Episódio 4 Brincando 
com as mãos   

Desenho de uma linha só 
inspirado na obra de Picasso 

Lápis grafite e 
canetinha hidrocor.  

Brincando 
com o corpo 

Cambalhota Tatame, colchonete ou 
edredom dobrado 

05/04/2021 Unidade 2 Episódio 5 Brincando 
com as mãos   

Desenho com linhas sinuosas 
e linhas curvas 

Régua, lápis grafite e 
canetinha hidrocor preta.  

Brincando 
com o corpo 

Escravos de Jó -- 

06/04/2021 Unidade 2 Episódio 6 Brincando 
com as mãos   

Escultura com linhas Pedaço de papelão para 
servir como base;  
Folhas de papel colorido 
(quanto mais resistente 
for a folha, melhor);  
Tesoura para cortar as tiras 
de papel ou as linhas, cola 
ou fita adesiva.  

Brincando 
com o corpo 

Escadinha Escada de atividade física, 
giz ou brinquedos e bola. 

07/04/2021 Unidade 2 Episódio 7 Brincando 
com as mãos   

Desenho de Paul klee   Uma folha de papel branco 
A4, lápis cera ou lápis de cor 
e hidrocor preto. 
01 molde para fazer o 
círculo e uma régua. 

Brincando 
com o corpo 

Morto e vivo dos heróis -  

Ginástica com fita Fita adesiva, bolinha de 
papel, barbante, fita de 
cetim ou uma sacola 
recortada. 

08/04/2021 Unidade 2 Episódio 8 Brincando 
com as mãos   

Desenho com duas mãos 
simultâneas 

Papel A4, 2 lápis ou caneta 
hidrocor e fita adesiva. 

Brincando 
com o corpo 

Equilíbrio na concha Uma Corda, barbante, 
cadarço, fita adesiva ou giz. 

Afunda ou flutua - 

Equilíbrio na ponte Uma corda, barbante ou 
cadarço. 

09/04/2021 Unidade 2 Episódio 9 Brincando 
com as mãos   

Livro Meus primeiros traços – 
pintura com barbante. 

Pedaços de barbante, 
pregador para prender o 
barbante, tintas na cor de 
sua preferência e uma 
bandeja para colocar a 
tinta. 



Brincando 
com o corpo 

Cai não cai Balão ou sacolinha 
amarrada no formato de 
balão. 

Salto lateral Uma corda barbante ou 
cadarço. 

Basket com bolinhas Um balde, um pote e uma 
bolinha de plástico ou 
papel. 

12/04/2021 Unidade 2 Episódio 10 Brincando 
com as mãos   

Livro Meus primeiros traços _ 
Desenho inspirado na obra 
de Kandinsky 

lápis grafite. 

Brincando 
com o corpo 

Circuito com bola Uma bola, cones ou 
brinquedos e uma corda. 

Equilíbrio na corda Uma corda, barbante, 
cadarço, fita adesiva ou giz. 

Ginástica do avião - 

 


