
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, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 indicando os materiais de apoio a serem 

utilizados em cada uma de nossas brincadeiras, como: bola, tesoura, cola, tinta, lápis de cor, fita adesiva, papel, 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 (1) 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 (2) 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. 

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 Quatro prendedores de 
roupa. 

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 Balde ou pote com água, 
brinquedos de diferentes 
tamanhos e formas. 

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. 

Basquete 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 - 

13/04/2021 Unidade 3 Episódio 1 Brincando 
com as mãos   

Desenhando planos com 
farinha 

Farinha de trigo e uma 
bandeja ou bacia. 

Brincando 
com o corpo 

Ginástica do avião - 

Pescaria Tampinhas, dois potes, 
colher e água.   

14/04/2021 Unidade 3 Episódio 2 Brincando 
com as mãos   

Gravura no isopor Bandeja de isopor, lápis,  
tinta preta, rolo de tinta e 
papel. 

Brincando 
com o corpo 

Escravos de Jó -  

Girando no tapete Tapete, tatame ou 
edredom dobrado. 

Desafio dos saltos Uma corda, barbante ou 
cadarço. 

15/04/2021 Unidade 3 Episódio 3 Brincando 
com as mãos   

Pintura inspirada na obra de 
Beatriz Milhazes 

-Rolos de papel (papel 
higiênico ou papel toalha), 
tinta colorida (bandeja para 
colocar a tinta) e papel.   

Brincando 
com o corpo 

Sopro no copo Copo descartável, 
canudinho, barbante e duas 
cadeiras. 

16/04/2021 Unidade 3 Episódio 4 Brincando 
com as mãos   

Trapezista de papel. Palitos de picolé, canudos 
ou material semelhante 
para criar um trapézio, 
papel;  
Materiais para desenho; 
tesoura, cola e fita durex. 

Brincando 
com o corpo 

Escravos de Jó -- 

Salto em distância Brinquedos, cones ou giz. 

19/04/2021 Unidade 3 Episódio 5 Brincando 
com as mãos   

Marcas de mãos em círculo Folha de papel A3 ou 
cartolina, tinta guache e 
rolo de tinta. 

Brincando 
com o corpo 

Desafio dos saltos Uma corda, barbante ou 
cadarço. 

20/04/2021 Unidade 3 Episódio 6 Brincando 
com as mãos   

Desenhar planos 
geométricos com tintas 
naturais. 

Pincel, um copo com água, 
pó de café, cúrcuma, terra e 
pano para limpeza. 

Brincando 
com o corpo 

Circuito de brinquedos (2) Brinquedos e uma caixa. 



22/04/2021 Unidade 3 Episódio 7 Brincando 
com as mãos   

Planos ondulados - Pintura Folha de papel, pincel, lápis, 
tinta guache azul diluída em 
um pouco de água e um 
pouco de Sal. 

Brincando 
com o corpo 

Pega-pega Tampinhas ou pecinhas de 
lego, dois prendedores de 
roupa e um pote. 

23/04/2021 Unidade 3 Episódio 8 Brincando 
com as mãos   

Colagem inspirada na obra 
de Deneir Martins 

Papel resistente para criar 
um losango, papéis 
coloridos para fazer  
bandeirinhas, tesoura, lápis 
e cola.  

Brincando 
com o corpo 

Saltos ---- 

Trampolim ---- 

26/04/2021 Unidade 3 Episódio 9 Brincando 
com as mãos   

Bandeirinhas de Alfredo 
Volpi_ Meus Primeiros 
Traços 

Lápis grafite, lápis para 
colorir e régua; 

Brincando 
com o corpo 

Trampolim ---- 

Circuito da aranha Quatro prendedores de 
roupa. 

27/04/2021 Unidade 3 Episódio 10 Brincando 
com as mãos   

Formas orgânicas de Henry 
Matisse 

Papéis coloridos, papel ou 
outro tipo de suporte, 
tesoura sem ponta e cola 
branca.   

Brincando 
com o corpo 

Brinquedos na caixa Brinquedos e uma caixa. 

Bolinha no balde Bolinhas de plástico ou 
papel e um Balde. 

Equilíbrio na concha Bolinhas de plástico ou 
papel, cones ou brinquedos 
e colher de concha. 

28/04/2021 Unidade 4 Episódio 1 Brincando 
com as mãos   

Enquadramento – desenho. Papel color set colorido, 
papel branco e lápis 
hidrocor. 

Brincando 
com o corpo 

Cambalhota Tatame, colchonete ou 
edredom dobrado. 

Escadinha com brinquedos Brinquedos, escada de 
atividade física, fita adesiva 
e giz. 

Bolinha pula-pula Balão ou sacolinha 
amarrada no formato de 
balão, bolinha de papel e 
um pote. 

29/04/2021 Unidade 4 Episódio 2 Brincando 
com as mãos   

Paisagem com impressões 
digitais. 

Folha de papel, tinta guache 
na cor de sua preferência, 
pedaço de tecido ou papel 
para limpar a mão. 

Brincando 
com o corpo 

Balões com os pés Um balão ou sacola plástica 
no formato de balão. 

Circuito dos brinquedos (1) Brinquedos ou giz. 

Circuito com bola Uma bola, cones ou 
brinquedos. 

30/04/2021 Unidade 4 Episódio 3 Brincando 
com as mãos   

Releitura das cerejeiras 
japonesas. 

Folha de papel azul, 
cola branca, papel crepom 
em tons de rosa e 
hidrocor marrom.  



Brincando 
com o corpo 

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

Quatro estações Quatro brinquedos. 

Controlando a bola Uma bola. 

03/05/2021 Unidade 4 Episódio 4 Brincando 
com as mãos   

Colagem inspirada na obra 
de Monet 

Pedaços de papel nas cores 
azuis, lilás, verde, branco, 
cortado em tiras, cola em 
bastão e tesoura. 

Brincando 
com o corpo 

Equilíbrio na concha Bolinhas de plástico ou 
papel, cones ou brinquedos 
e uma concha. 

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

Ginástica do avião ---- 

04/05/2021 Unidade 4 Episódio 5 Brincando 
com as mãos   

Mini paisagem Pote de plástico 
transparente, terra e  
objetos recolhidos na 
natureza para enfeitar 
(pedras, galhos, folhas 
secas etc.) 

Brincando 
com o corpo 

Bolinha no balde Bolinhas de plástico ou 
papel e um balde. 

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

Cambalhota Tatame, colchonete ou 
edredom dobrado. 

05/05/2021 Unidade 4 Episódio 6 Brincando 
com as mãos   

Girassóis de Van Gogh com 
impressão digital 

Guache amarelo diluído em 
um pouco de água, papel 
branco, canetinhas  
hidrocor ou giz de cera. 

Brincando 
com o corpo 

Brinquedos na caixa Brinquedos e uma caixa. 

Tampinhas ao alvo Giz ou fita adesiva e 
tampinhas. 

Mar azul ---- 

06/05/2021 Unidade 4 Episódio 7 Brincando 
com as mãos   

Girassóis de Van Gogh com 
garfo. 

Folha de papel, tinta 
amarela e preta, lápis e um 
garfo. 

Brincando 
com o corpo 

Concentração Uma bolinha de plástico, 
papel ou um brinquedo de 
pelúcia. 

Copo ao alvo Copo descartável, 
canudinho, dois cones ou 
brinquedos, giz ou fita 
adesiva. 

Morto e vivo dos heróis ---- 

07/05/2021 Unidade 4 Episódio 8 Brincando 
com as mãos   

Desenho de observação Papel branco, lápis de 
cor, hidrocor e giz de cera. 
Objetos simples para 
observar e desenhar. 

Brincando 
com o corpo 

Salto em distância Brinquedos, cones ou giz. 

Sopro no copo Copo descartável, 
canudinho, barbante e duas 
cadeiras. 



Salto lateral Uma corda, barbante ou 
cadarço. 

10/05/2021 Unidade 4 Episódio 9 Brincando 
com as mãos   

Carimbo de flores de quiabo  Folha de papel, tinta guache 
- 02 cores de sua 
preferência e um quiabo 
cortado ao meio. 

Brincando 
com o corpo 

Equilíbrio com garrafa Uma bolinha de plástico, 
bolinha de meia ou papel 
E uma garrafa pet. 

Yoga representando os 
animais 

Tapete, tatame ou 
edredom dobrado. 

Desafio dos saltos Uma corda barbante ou 
cadarço. 

11/05/2021 Unidade 4 Episódio 10 Brincando 
com as mãos   

Meus primeiros traços – 
Enfeitando um jardim. 

Lápis de cor, tinta guache, 
cotonetes ou a base de um 
lápis. 

Brincando 
com o corpo 

Caneta na garrafa Uma caneta, barbante e 
garrafa pet. 

Escadinha com brinquedos Brinquedos, escada de 
atividade física, fita adesiva 
ou giz. 

Girando no tapete Tapete, tatame ou 
edredom dobrado. 

12/05/2021 Unidade 5 Episódio 1 Brincando 
com as mãos   

Desenho secreto do arco-íris Papel toalha, canetinhas 
coloridas e borrifador com 
água. 

Brincando 
com o corpo 

Circuito com aranha Quatro prendedores de 
roupa. 

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

Escravos de Jó ---- 

13/05/2021 Unidade 5 Episódio 2 Brincando 
com as mãos   

Pintando um arco-íris com 
cartão 

Uma folha de papel, tinta 
guache nas cores do arco-
íris, um conta-gotas ou um 
pincel, um cartão (pode ser 
um cartão de crédito 
antigo, uma carteirinha ou 
um bilhete do transporte. 

Brincando 
com o corpo 

Trampolim ---- 

Afunda ou flutua Balde ou um pote com água 
e brinquedos de diferentes 
tamanhos e formas. 

Balões com os pés Um balão ou sacola plástica 
no formato de um balão. 

14/05/2021 Unidade 5 Episódio 3 Brincando 
com as mãos   

Arco-íris com papel colorido  Papel   azul para servir 
como base, papéis 
coloridos nas cores do arco-
íris, papel branco para criar 
uma nuvem, papel amarelo 
para criar um sol, tesoura, 
lápis, régua, fita dupla face 
ou durex. 

Brincando 
com o corpo 

Saltos ---- 

Afunda ou flutua Balde ou pote com água e 
brinquedos de diferentes 
tamanhos e formas. 



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

17/05/2021 Unidade 5 Episódio 4 Brincando 
com as mãos   

Cores viajantes do arco-íris Dois copos com um pouco e 
água, canetinhas coloridas 
e papel toalha. 

Brincando 
com o corpo 

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

Pescaria Tampinhas, dois potes, 
colher e água. 

18/05/2021 Unidade 5 Episódio 5 Brincando 
com as mãos   

Criando um balão de papel 5 folhas coloridas, lápis, fita 
adesiva, barbante, rolo de 
papelão do interior do 
papel higiênico, tesoura, 
cola e canetas hidrocor.  

Brincando 
com o corpo 

Bolinha pula-pula Balão ou sacolinha 
amarrada no formato de 
balão, bolinha de papel e 
um pote. 

Bilboquê Fita adesiva, tampinha, 
copo de plástico e 
barbante. 

19/05/2021 Unidade 5 Episódio 6 Brincando 
com as mãos   

Pintura Abstrata com papel 
crepom 

Papel crepom de cores 
variadas (de preferência 
usar as cores do arco-íris), 
papel branco A3 de 
gramatura grossa, 
garrafinha de plástico de 
spray e água.  

Brincando 
com o corpo 

Chão é lava Folha de papel e giz. 

Brinquedos na caixa Brinquedos e uma caixa. 

20/05/2021 Unidade 5 Episódio 7 Brincando 
com as mãos   

Arco-íris com objetos Objetos coloridos 
pequenos nas cores do 
arco-íris. 

Brincando 
com o corpo 

Yoga representando os 
animais 

Tapete, tatame ou 
edredom dobrado. 

Desafio dos saltos  Uma corda barbante ou 
cadarço. 

21/05/2021 Unidade 5 Episódio 8 Brincando 
com as mãos   

Desenhando o pôr do sol 
com cores quentes e frias. 

Folha de papel, lápis e 
régua. 
Material para colorir 
(canetinha, giz de cera ou 
lápis de cor). 

Brincando 
com o corpo 

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

Circuito de brinquedos (2) Brinquedos e uma caixa. 

Salto em distância Brinquedos, cones ou giz. 

24/05/2021 Unidade 5 Episódio 9 Brincando 
com as mãos   

Pintura com gelo Forma de gelo, tinta guache 
ou corante alimentício, 
água e folha de papel. 
(Vamos colocar a água com 
corante no congelador). 

Brincando 
com o corpo 

Pega-pega Tampinhas ou peças de 
lego, dois prendedores de 
roupa e um pote. 

Formas geométricas Três cones ou brinquedos, 
objetos ou recortes nos 



formatos de triângulo, 
círculo, quadrado e 
retângulo. 

Equilíbrio com garrafa Uma bolinha de plástico, 
bolinha de meia ou papel e 
uma garrafa pet. 

25/05/2021 Unidade 5 Episódio 10 Brincando 
com as mãos   

Meus Primeiros Traços_ 
cores quentes e frias – pág. 
50 

Lápis grafite e lápis de cor.  

Brincando 
com o corpo 

Bolinha na caixa Bolinhas de plástico, de 
tênis ou papel, dois cones 
ou brinquedos, um cabo de 
vassoura ou espaguete de 
piscina e uma caixa de 
papelão. 

Desafio das cores Quatro objetos de cores 
diferentes (amarelo, azul, 
verde e vermelho) 

26/05/2021 Unidade 6 Episódio 1 Brincando 
com as mãos   

Desenho inspirado na obra O 
dia e a noite. 

Materiais para colorir 
(canetinha, giz de cera ou 
lápis de cor) 

Brincando 
com o corpo 

Tampinhas ao alvo Giz ou fita adesiva e 
tampinhas. 

Circuito da aranha Quatro prendedores de 
roupa. 

Mar azul ---- 

27/05/2021 Unidade 6 Episódio 2 Brincando 
com as mãos   

Pintura – Lua crescente  Papel azul ou preto, tinta 
branca, pincel, pote com 
água, lápis, purpurina e 
pano para higiene.  

Brincando 
com o corpo 

Copo ao alvo Copo descartável, 
canudinho, dois cones ou 
brinquedos, giz ou fita 
adesiva. 

Trampolim ---- 

Morto e vivo dos heróis ---- 

28/05/2021 Unidade 6 Episódio 3 Brincando 
com as mãos   

As 4 fases da lua usando 
farinha de trigo 

Folha de papel preta, molde 
redondo médio (tampa de 
plástico), lápis, cola e 
farinha de trigo.  

Brincando 
com o corpo 

Sopro no copo Copo descartável, 
canudinho, barbante e duas 
cadeiras. 

Saltos ---- 

Salto lateral Uma corda, barbante ou 
cadarço. 

31/05/2021 Unidade 6 Episódio 4 Brincando 
com as mãos   

A lua de Tarsila do Amaral Um prato ou bandeja de 
isopor, cola, tinta ou 
corante nas cores amarela, 
azul e verde, um lápis ou 
palito de picolé e um 
pedaço de tecido ou papel 
para higiene. 

Brincando 
com o corpo 

Yoga representando os 
animais 

Tapete, tatame ou 
edredom dobrado. 

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



Desafio dos saltos Uma corda, barbante ou 
cadarço. 

01/06/2021 Unidade 6 Episódio 5 Brincando 
com as mãos   

A noite estrelada de Van 
Gogh 

Folha de papel (preta ou 
azul escuro), escova de 
dente que não utilizamos 
mais e tinta branca.  
Opcional: cola e purpurina. 

Brincando 
com o corpo 

Escadinha com brinquedos Brinquedos, escada de 
atividade física, fita adesiva 
ou giz. 

Bolinha pula-pula Balão ou sacolinha 
amarrada no formato de 
balão, bolinha de papel e 
um pote. 

Girando no tapete Tapete, tatame ou 
edredom dobrado. 

02/06/2021 Unidade 6 Episódio 6 Brincando 
com as mãos   

Criando uma galáxia  Tigela com leite, um pouco 
de detergente, 
um cotonete e corante nas 
cores azul, roxo e verde.  

Brincando 
com o corpo 

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

Circuito dos brinquedos (2) Brinquedos e uma caixa. 

04/06/2021 Unidade 6 Episódio 7 Brincando 
com as mãos   

Pintando o sol com bandeja 
e bola de isopor 

Bandeja com bordas altas 
ou uma caixa de sapatos, 
uma bola pequena, uma 
folha branca, fita adesiva e 
tinta amarela, laranja e 
vermelha. 

Brincando 
com o corpo 

Afunda ou flutua Balde ou pote com água e 
brinquedos de diferentes 
tamanhos e formas. 

Elástico Elástico ou barbante e duas 
cadeiras. 

Balões com os pés Um balão ou sacola plástica 
no formato de balão. 

07/06/2021 Unidade 6 Episódio 8 Brincando 
com as mãos   

Móbile sol e chuva Cabide, lã ou barbante, 
papel amarelo, papel 
branco, papel azul (quanto 
mais resistente for o papel 
melhor), fita adesiva (crepe 
ou durex), cola e 
purpurina.  

Brincando 
com o corpo 

Cambalhota Tatame, colchonete ou 
edredom dobrado. 

Circuito de brinquedos (2) Brinquedos e uma caixa. 

Salto em distância Brinquedos, cones ou giz. 

08/06/2021 Unidade 6 Episódio 9 Brincando 
com as mãos   

Pintando uma estrela com 
fita crepe 

Papel, tinta guache, 
esponja ou rolo de tinta, fita 
crepe e lápis.  

Brincando 
com o corpo 

Pescaria Tampinhas, dois potes, 
colher e água. 

Pega-pega Tampinhas ou peças de 
lego, dois prendedores de 
roupa e um pote. 



Equilíbrio na concha Bolinhas de plástico ou 
papel, cones ou brinquedos 
e uma colher concha. 

09/06/2021 Unidade 6 Episódio 10 Brincando 
com as mãos   

Meus Primeiros Traços – 
Constelações – págs. 32 e 33 

Lápis grafite. 

Brincando 
com o corpo 

Bilboquê Fita adesiva, tampinha, 
copo plástico e barbante.  

Bolinha na caixa Bolinhas de plástico, de 
tênis ou papel, dois cones 
ou brinquedos, um cabo de 
vassoura ou espaguete de 
piscina e uma caixa de 
papelão. 

Bolinha no balde Bolinhas de plástico ou 
papel e um balde. 

10/06/2021 Unidade 7 Episódio 1 Brincando 
com as mãos   

Máscaras inspiradas nos 
povos africanos 

Papelão (caixa de pizza, 
caixa de sapato ou outras 
embalagens), pregadores 
(para representar os 
cabelos), tintas e pincel;  
(caso prefira, use 
canetinhas hidrocor).   

Brincando 
com o corpo 

Chão é lava Folha de papel ou giz. 

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

Brinquedos na caixa Brinquedos e uma caixa. 

11/06/2021 Unidade 7 Episódio 2 Brincando 
com as mãos   

Adinkras Uma bandeja ou prato com 
farinha de trigo. (não 
utilizar bandeja ou prato na 
cor branca). 

Brincando 
com o corpo 

Circuito dos brinquedos (1) Brinquedos ou giz. 

Cambalhota  Tatame, colchonete ou 
edredom dobrado. 

14/06/2021 Unidade 7 Episódio 3 Brincando 
com as mãos   

Desenho no papel Amate 
Mexicano 

Papel pardo e canetinha 
hidrocor. 

Brincando 
com o corpo 

Circuito de brinquedos (2) Brinquedos e uma caixa. 

Quatro estações Quatro brinquedos. 

15/06/2021 Unidade 7 Episódio 4 Brincando 
com as mãos   

Pêssankas Folha de papel colorido, 
cascas de ovos e cola 
branca. 

Brincando 
com o corpo 

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

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

Equilíbrio na garrafa Uma bolinha de plástico, 
bolinha de meia ou papel e 
uma garrafa pet. 

16/06/2021 Unidade 7 Episódio 5 Brincando 
com as mãos   

Azulejos portugueses Escolher um lugar diferente 
para pintar (azulejo, no 
chão ou parede), tinta azul 
e branca, pincel, copo com 
água. 



Materiais para limpar o 
espaço após a pintura. 

Brincando 
com o corpo 

Desafio das cores Quatro objetos com 
diferentes cores: amarelo, 
azul, verde e vermelho. 

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

Caneta na garrafa Uma caneta, barbante e 
uma garrafa pet. 

17/06/2021 Unidade 7 Episódio 6 Brincando 
com as mãos   

Mãos de henna Folha de papel resistente, 
lápis, tesoura e canetinhas 
hidrocor. 

Brincando 
com o corpo 

Circuito dos brinquedos (2) Brinquedos e uma caixa. 

Tampinhas ao alvo Giz ou fita adesiva e 
tampinhas. 

Circuito da aranha Quatro prendedores de 
roupa. 

18/06/2021 Unidade 7 Episódio 7 Brincando 
com as mãos   

Castanhola de papelão Um pedaço de papelão, 
lápis, tesoura, cola de 
isopor ou cola branca, 2 
tampinhas plásticas de 
garrafa e barbante. 

Brincando 
com o corpo 

Circuito com bola Uma bola, cones ou 
brinquedos. 

Balões com os pés Um balão ou sacola plástica 
no formato de balão. 

Trampolim ---- 

21/06/2021 Unidade 7 Episódio 8 Brincando 
com as mãos   

Símbolo do Ramadan Prato de papelão ou 
bandeja de isopor redonda, 
lápis, tesoura e materiais 
para colorir (canetinha, giz 
de cera, lápis de cor ou tinta 
guache) e pincel. 

Brincando 
com o corpo 

Controlando a bola Uma bola. 

Sopro no copo Copo descartável, 
canudinho, barbante e duas 
cadeiras. 

Saltos --- 

22/06/2021 Unidade 7 Episódio 9 Brincando 
com as mãos   

Biscoito da sorte Papéis coloridos, molde 
redondo para desenhar 
círculos, lápis, tesoura, 
folha branca para escrever 
frases de sorte “Hoje o seu 
dia será lindo”. 

Brincando 
com o corpo 

Ginástica do avião ---- 

Salto em distância Brinquedos, cones ou giz. 

Circuito de brinquedos (2) Brinquedos e uma caixa. 

23/06/2021 Unidade 7 Episódio 10 Brincando 
com as mãos   

Meus Primeiros Traços – 
Surpresas com o giz e 
nanquim 

Tinta nanquim ou tinha 
guache na cor preta, giz de 
cera colorido (vamos usar a 
cor branca) e pincel. 

Brincando 
com o corpo 

Cambalhota Tapete, tatame ou um 
edredom dobrado. 

Escadinha com brinquedos Brinquedos, escada de 
atividade física, fita adesiva 
ou giz. 



24/06/2021 Unidade 8 Episódio 1 Brincando 
com as mãos   

Autorretrato criativo Uma foto da criança 
impressa em A4 e materiais 
para colorir: canetinha, giz 
de cera ou lápis de cor. 

Brincando 
com o corpo 

Mar azul ---- 

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

Equilíbrio na ponte Uma corda, barbante ou 
cadarço. 

25/06/2021 Unidade 8 Episódio 2 Brincando 
com as mãos   

Autorretrato com massinha 
modelar 

Massinha de modelar. 

Brincando 
com o corpo 

Morto e vivo dos heróis ---- 

Afunda ou flutua (2) Balde ou pote com água e 
brinquedos de diferentes 
tamanhos e formas. 

Elástico Elástico ou barbante e duas 
cadeiras. 

28/06/2021 Unidade 8 Episódio 3 Brincando 
com as mãos   

Fotografia inspirada na obra 
Magritte 

Uma maça, uma máquina 
fotográfica ou celular que 
fotografe. 

Brincando 
com o corpo 

Salto lateral Uma corda, barbante ou 
cadarço. 

Afunda ou flutua (1) Balde ou pote com água e 
brinquedos de diferentes 
tamanhos e formas. 

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

29/06/2021 Unidade 8 Episódio 4 Brincando 
com as mãos   

Autorretrato ao estilo de 
Basquiat 

Lixa de parede e giz de cera. 

Brincando 
com o corpo 

Desafio dos saltos Uma corda, barbante ou 
cadarço. 

Pescaria Tampinhas, dois potes, 
colher e água. 

Pega-pega Tampinhas ou peças de 
lego, dois prendedores de 
roupa e um pote. 

30/06/2021 Unidade 8 Episódio 5 Brincando 
com as mãos   

Criando a coroa de Basquiat Papel resistente, lápis, 
tesoura, barbante e 
materiais para colorir: 
canetinha, giz de cera ou 
lápis de cor. 

Brincando 
com o corpo 

Girando no tapete Tapete, tatame ou um 
edredom dobrado. 

Circuito de brinquedos (2) Brinquedos e uma caixa. 

Bolinha na caixa Bolinhas de plástico, de 
tênis ou papel, dois cones 
ou brinquedos, um cabo de 
vassoura ou espaguete de 
piscina e uma de papelão. 

01/07/2021 Unidade 8 Episódio 6 Brincando 
com as mãos   

Criando um personagem ao 
estilo Keith Haring 

Papel resistente, canetinha 
hidrocor, lápis, tesoura, 
materiais para colorir 
(canetinha, giz de cera ou 
lápis de cor) e um palito de 
picolé ou material 
semelhante. 

Escravos de Jó ---- 



Brincando 
com o corpo 

Caneta na garrafa  Uma caneta, barbante e 
uma garrafa pet. 

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

02/07/2021 Unidade 8 Episódio 7 Brincando 
com as mãos   

Transformando objetos em 
obra de arte 

Dois objetos comuns que 
você irá transformar em 
obra de arte (brinquedos, 
utensílios de cozinha etc). 

Brincando 
com o corpo 

Balões com os pés Um balão ou sacola plástica 
no formato de balão. 

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

Circuito dos brinquedos (1) Brinquedos ou giz. 

05/07/2021 Unidade 8 Episódio 8 Brincando 
com as mãos   

Interferência em imagens Uma foto de jornal ou 
revista e materiais para 
colorir: canetinha, giz de 
cera ou lápis de cor. 

Brincando 
com o corpo 

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

Circuito de brinquedos (2) Brinquedos e uma caixa. 

Quatro estações Quatro brinquedos. 

06/07/2021 Unidade 8 Episódio 9 Brincando 
com as mãos   

Transformando imagens com 
a técnica da colagem 

Uma foto de jornal ou 
revista, jornal ou revista 
para recortar imagens, 
purpurina, lã, tesoura, cola 
branca e materiais para 
colorir: canetinha, giz de 
cera ou lápis de cor. 

Brincando 
com o corpo 

Equilíbrio na concha Bolinhas de plástico ou 
papel, cones ou brinquedos 
e uma colher concha. 

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

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

07/07/2021 Unidade 8 Episódio 10 Brincando 
com as mãos   

Meus Primeiros Traços – A 
coragem de criar 

Materiais para colorir 
canetinha, giz de cera ou 
lápis de cor). 

Brincando 
com o corpo 

Bolinha no balde Bolinhas de plástico ou 
papel e um balde. 

Desafio das cores Quatro objetos com cores 
diferentes: amarelo, azul, 
verde e vermelho. 

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

 


