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

• 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   

Desenhando uma 
paisagem com as 
cores primárias 

Papel sulfite e lápis de cor 
(amarelo, vermelho e azul). 

Brincando 
com o corpo 
 

 

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

Salto em distância  Brinquedos, cones ou giz. 

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

Quatro estações  Quatro brinquedos. 

Controlando a bola Uma bola. 

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

Desenhando com 
cores quentes e frias  

Papel sulfite e lápis de cor ou giz de 
cera. 

Brincando 
com o corpo 

Controlando a bola Uma bola. 

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

Criando um móbile 
com formas 
geométricas_ 
polígonos 

Cabide de roupa, embalagens de 
papel, régua, tesoura, fita adesiva, 
fio de nylon, barbante, lã ou 
cadarço; 

Brincando 
com o corpo 

Cambalhota Tatame, colchonete ou edredom 
dobrado. 

Circuito de 
brinquedos 

Brinquedos e uma caixa. 

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

Escultura com cores 
quentes e frias 

Objetos de qualquer formato ou 
tamanho nas cores quentes e nas 
cores frias.  

Brincando 
com o corpo 

Amarelinha Giz ou fita adesiva, tampinha ou 
brinquedo. 

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

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

Culinária _cobra 
coral com morangos 
e bananas 

Bananas e morangos.  
Faca para cortar com ajuda de um 

adulto; um prato ou bandeja da 

sua preferência. 
Brincando 
com o corpo 

O chão é lava Folha de papel ou giz. 

Cai não cai com 
brinquedos 

Balão ou sacolinha amarrada no 
formato de balão e brinquedos. 

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

Meu livro de artes – 
Forma espiral 

Lápis de cor ou tinta. 

Brincando 
com o corpo 

Amarelinha Giz ou fita adesiva, tampinha ou 
brinquedo. 

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



Quatro estações Quatro brinquedos. 

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

Encontrando 
diferentes tons de 
azul 

Tinta azul, branca, preta e papel 
para testar os tons.  

Brincando 
com o corpo 

Tampinhas ao alvo Giz ou fitas adesivas e tampinhas. 

Circuito dos 
brinquedos (1) 

Brinquedos e um giz. 

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

Criando o próprio 
pincel 

Pregadores, materiais diversos para 
representar pincéis (folhas ou 
plantas naturais, barbantes, 
esponja, pedaço de flanela etc.);  
Folha branca e tintas de várias 
cores.  

Brincando 
com o corpo 

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

O Desafio dos saltos Uma corda barbante ou cadarço. 

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

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

Figuras laminadas Limpadores de cachimbo, papel 
alumínio, massa de modelar e  
tesoura.  

Brincando 
com o corpo 

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

Circuito da aranha  Quatro prendedores de roupa. 

Quatro estações Quatro brinquedos. 

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

Culinária: Salada do 
Arcimboldo 

Verduras, legumes e frutas. 

Brincando 
com o corpo 

Brinquedos na caixa Brinquedos e uma caixa. 

Ginástica do avião - 

Elástico Elástico ou barbante e duas 
cadeiras. 

Trampolim - 

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

Meu livro de artes – 
Autorretrato 

Lápis. 

Brincando 
com o corpo 

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

Circuito dos 
brinquedos (1) 

Brinquedos e um giz 

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

Faces de Picasso  Papel branco A4, lápis cera ou lápis 
de cor e hidrocor colorido. 

Brincando 
com o corpo 

Circuito dos 
brinquedos (1) 

Brinquedos ou giz. 

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

Colagem – retrato 
curioso 

Partes do rosto recortadas de 
revistas, papel branco e cola. 

Brincando 
com o corpo 

Elástico Elástico ou barbante e duas 
cadeiras. 

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

Criando o nosso 
próprio taumatrópio 

2 discos de papelão, cola branca, 
palito de madeira sem ponta. 

Brincando 
com o corpo 

Desafio dos saltos - 

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

Culinária _ suco 
verde 

Couve, 1 colher Hortelã, 1 maça, 
melancia, abacaxi ou melão;  
½ copo de água de coco ou água 
filtrada.  

Brincando 
com o corpo 

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



Cai não cai com 
brinquedos 

Balão ou sacolinha amarrada no 
formato de balão e brinquedos. 

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

Meu livro de artes – 
desenhando um 
amigo 

Lápis. 

Brincando 
com o corpo 

Equilíbrio na ponte Uma corda, barbante ou cadarço. 

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

Salto lateral Uma corda barbante ou cadarço. 

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

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

Pintura secreta Papel branco, lápis cera branco, 
tinta guache e pincel. 

Brincando 
com o corpo 

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

Amarelinha Giz ou fita adesiva, tampinha ou 
brinquedo. 

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

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

Rostos de lã Lã da cor que você preferir, lápis, 
cola e tesoura. 

Brincando 
com o corpo 

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

Amarelinha Giz ou fita adesiva, tampinha ou 
brinquedo. 

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

Criando uma 
moldura para a 
nossa obra de arte 

Papelão, cola, tesoura, canetinha e 
papéis coloridos para enfeitar.  

Brincando 
com o corpo 

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

Escravos de Jó - 

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

Culinária:  Smoothie 
de maça e morango 

Frutas vermelhas: morango e 
maça. 

Brincando 
com o corpo 

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

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. 

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

Meu livro de artes- 
desenhando 
quadrados 

Lápis, borracha e lápis de cor. 

Brincando 
com o corpo 

Cai não cai 
 

Balão ou sacolinha amarrada no 
formato de balão. 

Elástico Elástico ou barbante e duas 
cadeiras. 

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

Pintando formas 
geométricas com a 
técnica de estêncil 

1 Folha de papel para a pintura, 1 
folha de papel mais resistente ou 
material semelhante para o molde. 



Tesoura, régua, tinta guache, 
pincel, água, tecido ou papel para 
secar o pincel. 

Brincando 
com o corpo 

Cambalhota Tatame, colchonete ou edredom 
dobrado 

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

Composição 
inspirada na obra de 
Mondrian 

Folha branca, pedaços de papel nas 
cores primárias (amarelo, 
vermelho e azul);  
Pedaços de papel preto para cortar 
e criar linhas. 
Tesoura, régua e cola.  

Brincando 
com o corpo 

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

Morto e vivo dos 
heróis 

- 

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

Criando formas com 
palitos de dente 

Bandeja de isopor, palitos de dente 
e 1 lápis para desenhar as formas. 

Brincando 
com o corpo 

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

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

Culinária: pizza de 
melancia 

Melancia, yogurt e outras frutas 
como: morango, uva e banana. 

Brincando 
com o corpo 

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

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

Cai não cai com 
brinquedos 

Balão ou sacolinha amarrada no 
formato de balão e brinquedos. 

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

Meu livro de artes: 
desenhando a minha 
casa 

Lápis e lápis para colorir. 

Brincando 
com o corpo 

Ginástica do avião - 

Circuito de 
brinquedos (2) 

Brinquedos e uma caixa. 

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

Pintura com formas 
abstratas e 
simétricas 

Folha de papel e tinta colorida. 

Brincando 
com o corpo 

Mar azul - 

Basquete com 
bolinhas 

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

Circuito de 
brinquedos (2) 

Brinquedos e uma caixa. 

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

Escultura inspirada 
na obra de Rubem 
Valentin 

Pregadores e massinha de 
modelar. 

Brincando 
com o corpo 

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

Controlando a bola Uma bola. 

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

Desenhando 
polígonos com 
macarrão 

Folha de papel, régua, lápis, 
borracha e macarrão espaguete 
cru. 

Brincando 
com o corpo 

Basquete com 
bolinhas 

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

Escravos de Jó - 



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

Culinária: 
preparando um 
sorvete diferente 

Pedaço de pão, tapioca ou crepioca 
no formato triangular, 1 banana,1 
pedaço de fruta vermelha 
(morango ou maçã) no formato 
redondo, canela, aveia ou granola 
para enfeitar. 

Brincando 
com o corpo 

Trampolim - 

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

Desafio dos saltos - 

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

Meu livro de artes: 
desenho em 
perspectiva 

Lápis, materiais para colorir (lápis 
de cor, canetinha ou giz de cera). 

Brincando 
com o corpo 

Cambalhota Tatame, colchonete ou edredom 
dobrado. 

Escadinha com 
brinquedos 

Brinquedos, escada de atividade 
física, fita adesiva ou giz. 

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

Ponto de vista – 
usando a técnica da 
fotografia 

Um celular que fotografe ou uma 
câmera fotográfica e um objeto 
que será fotografado. 

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 
de concha. 

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

Desenho _ forma 
bidimensional e 
tridimensional 

Papel e lápis. 

Brincando 
com o corpo 

Controlando a bola Uma bola. 

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

Saltos ----- 

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

Desenho _ luz e 
sombra 

Lápis e desenho que fizemos na 
aula anterior. 

Brincando 
com o corpo 

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

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

Trampolim ---- 

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

Culinária: paisagem 
tropical 

1 Banana, 1 maçã e 1 kiwi. 

Brincando 
com o corpo 

Amarelinha Giz ou fita adesiva, tampinha ou 
brinquedo. 

Tampinhas ao alvo Giz ou fita adesiva e tampinhas. 

Circuito da aranha Quatro prendedores de roupa. 

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

Livro Meus primeiros 
traços – Desenhando 
meus amigos e eu 

Lápis, borracha e material para 
colorir (lápis de cor, canetinha ou 
giz de cera). 

Brincando 
com o corpo 

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

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



Caneta na garrafa Uma caneta, barbante e garrafa 
pet. 

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

Criando um telefone 
com copos 

02 copos com furos na base, 1 
tesoura e barbante. 

Brincando 
com o corpo 

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. 

Equilíbrio com 
garrafa 

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

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

Pinturas com bolha 
de sabão 

Papel, 2 copos com um pouco de 
água, detergente, tinta guache (02 
cores), canudo ou material para 
fazer bolha de sabão. 

Brincando 
com o corpo 

Circuito de 
brinquedos (1) 

Brinquedos e uma caixa. 

Quatro estações Quatro brinquedos. 

Salto em distância Brinquedos, cones e giz. 

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

Colagem inspirada 
na obra de Portinari 

Lápis, cola, tesoura, caneta 
hidrocor na cor preta e pedaços de 
papel colorido. 

Brincando 
com o corpo 

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

Circuito dos 
brinquedos (1) 

Brinquedos ou giz. 

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

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

Culinária: biscoito de 
banana com aveia 

2 bananas maduras (quanto mais 
maduras mais doces fica) e 1 xícara 
(de chá) de aveia em flocos. 

Brincando 
com o corpo 

O 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. 

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

Meu livro de artes – 
Desenho com cores 
harmoniosas 

Lápis de cor ou giz de cera ou 
canetinha hidrocor. 

Brincando 
com o corpo 

Bilboquê Fita adesiva, tampinha, copo de 
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. 

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

Pintura  
Encontrando cores 
harmoniosas 

Tinta guache, papel, pano para 
limpeza, copo com água e lápis.  

Brincando 
com o corpo 

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

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

Círculo cromático 
com massinha de 
modelar 

Massinha de modelar nas cores 
primárias (azul, vermelho e 



amarelo) e secundárias (roxo, 
laranja e verde). 

Brincando 
com o corpo 

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

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

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

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

Círculo cromático 
com objetos 

Objetos pequenos nas cores 
primárias (azul, vermelho e 
amarelo) e secundárias (roxo, 
laranja e verde). 

Brincando 
com o corpo 

Afunda ou flutua Balde ou pote com água, 
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. 

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

Culinária: lanche 
saudável com cores 
harmoniosas 

Frutas nas cores harmoniosas 
(laranja e amarelo) _- (vermelho e 
laranja) _(azul e verde). 

Brincando 
com o corpo 

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

Equilíbrio na ponte Uma corda, barbante ou cadarço. 

Escravos de Jó ---- 

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

Meu livro de artes – 
Desenho com cores 
complementares 

Lápis de cor ou giz de cera ou 
canetinha hidrocor. 

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. 

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

Pintura com cores 
complementares no 
filtro de café 

filtro de café, canetinhas coloridas 
e borrifador com água. 

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. 

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

Mandala com 
tampinhas de garrafa 

Tampinhas de garrafa.  

Brincando 
com o corpo 

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

Saltos ---- 

Salto lateral Uma corda, barbante ou cadarço. 

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

Garrafas sensoriais 
com cores 
complementares 

2 garrafas de plástico com um 
pouco d’água – qualquer tamanho; 
Tinta ou corante alimentício nas 
cores complementares (laranja e 



amarelo) _ (vermelho e laranja) 
_(azul e verde). 

Brincando 
com o corpo 

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

Trampolim ---- 

Morto e vivo dos 
heróis 

---- 

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

Lanche com cores 
complementares 

Frutas com cores complementares 
(amarelo e azul) _ (vermelho e 
verde). 

Brincando 
com o corpo 

Tampinhas ao alvo Giz ou fita adesiva e tampinhas. 

Circuito da aranha Quatro prendedores de roupa. 

Mar azul ---- 

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

Meu livro de artes - 
Desenhando seu 
animal favorito  

Lápis e materiais para colorir. 
(Canetinha, giz de cera, lápis de cor 
ou canetinha hidrocor) 

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 com diferentes 
cores: amarelo, azul, verde e 
vermelho. 

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

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

Inventando animais 
com Tarsila do 
Amaral 

Papel sulfite e canetas hidrocor de 
cores variadas. 

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. 

Circuito de 
brinquedos (2) 

Brinquedos e uma caixa. 

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

Animais com rolo de 
papelão 

Rolo de papelão do interior do rolo 
de papel higiênico, jornal, pincéis, 
tintas nas cores primárias e potes 
com água.  

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. 

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

Água viva na garrafa Saco plástico transparente, garrafa 
plástica transparente, linha, 
corante, tesoura e fita adesiva para 
prender a tampa. 

Brincando 
com o corpo 

Elástico Elástico ou barbante e duas 
cadeiras. 

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

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



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

Joaninhas 
Comestíveis 

Biscoitos ou pão, tomates cereja, 
azeitona preta sem caroço, alecrim, 
manteiga ou requeijão. 

Brincando 
com o corpo 

Equilíbrio na ponte Uma corda, barbante ou cadarço. 

Chão é lava Folha de papel ou giz. 

Brinquedos na caixa Brinquedos e uma caixa. 

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

Meu livro de artes – 
Gatos de Aldemir 
Martins 

Lápis e materiais para colorir 
(Canetinha, giz de cera, lápis de cor 
ou canetinha 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. 

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

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

Aves em aquarela Papel toalha ou filtro de café,  
canetinha e borrifador de água. 

Brincando 
com o corpo 

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

Pescaria Tampinhas, dois potes, colher e 
água. 

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

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

Marcador de livro 
inspirado na obra de 
Tarsila do Amaral 

2 folhas coloridas, lápis, canetinha,  
Cola e tesoura sem ponta. 

Brincando 
com o corpo 

Saltos ---- 

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

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

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

Rato de papel Folha branca, cola, lápis, tesoura e  
canetinha hidrocor. 

Brincando 
com o corpo 

Trampolim ---- 

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

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

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

Tartarugas 
comestíveis 

Kiwi e uvas verdes. 

Brincando 
com o corpo 

Circuito com aranha Quatro prendedores de roupa 

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

Escravos de Jó ---- 

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

Meu livro de artes – A 
pequena bailarina de 
Degas 

Lápis e materiais para colorir 
(Canetinha, giz de cera, lápis de cor 
ou canetinha hidrocor). 

Brincando 
com o corpo 

Caneta na garrafa Uma caneta, barbante garrafa pet. 

Escadinha com 
brinquedos 

Brinquedos e escada de atividade 
física, fita adesiva ou giz. 

Girando no tapete Tapete. Tatame e edredom 
dobrado. 



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

A dança de Matisse Folha branca; 
Lápis, tinta guache nas cores 
amarela e vermelho, pincel e um 
copo com água. 

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. 

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

Bailarina com aparas 
de lápis 

Folha de papel, cola, lápis, lápis de 
cor, apontador e aparas de lápis. 

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. 

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

Bailarina com 
massinha 

Massinha de modelar. 

Brincando 
com o corpo 

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

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

Morto e vivo dos 
heróis 

---- 

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

Canapés temáticos Biscoito, pão ou tapioca cortados 
no formato redondo, queijo, 
pepino, tomate, manteiga ou 
requeijão. 

Brincando 
com o corpo 

Brinquedos na caixa Brinquedos e uma caixa. 

Tampinhas ao alvo Giz ou fitas adesivas e tampinhas. 

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

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

Meu livro de artes – 
Aldeia Russa de Lasar 
Segal 

Lápis e materiais para colorir 
(Canetinha, giz de cera, lápis de cor 
ou canetinha hidrocor). 

Brincando 
com o corpo 

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

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

Cambalhota Tatame, colchonete e edredom 
dobrado. 

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

Curvas na dança Uma foto de alguém dançando, 
folha branca e lápis grafite. 

Brincando 
com o corpo 

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

Cai não cai com 
brinquedos 

Balão ou sacolinha amarrada no 
formato de balão e brinquedos. 

Ginástica do avião ---- 

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

A bailarina de Botero Vários pedaços de papel bem 
resistentes (embalagens, papelão 
etc.) e tesoura sem ponta. 

Brincando 
com o corpo 

Circuito com bola (1) Uma bola, quatro cones ou 
brinquedos, uma corda, barbante 
ou cadarço. 

Quatro estações Quatro brinquedos. 

Controlando a bola Uma bola. 



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

Bailarino de papel Folha de papel resistente, lápis, 
materiais para colorir e tesoura sem 
ponta. 

Brincando 
com o corpo 

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

Circuito dos 
brinquedos (1) 

Brinquedos ou giz. 

Circuito com bola Uma bola, cones ou brinquedos. 

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

Suco de manga com 
maça 

Liquidificador, manga e maça. 

Brincando 
com o corpo 

Escravos de Jó ---- 

Basquete com 
bolinhas 

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

Amarelinha Giz ou fita adesiva, tampinhas ou 
brinquedos. 

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

Meu livro de artes– 
Labirinto 

Lápis de cor. 

Brincando 
com o corpo 

Girando no tapete Uma caneta, um barbante e uma 
garrafa pet. 

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 com cores 
diferentes: amarelo, azul, verde e 
vermelho. 

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

Labirinto com 
canudo inspirado na 
obra de Escher 

Tigela de isopor ou tampa de caixa 
de sapato, uma bolinha pequena – 
pode ser uma bolinha de gude, 
canudos, tesoura e fita crepe.  

Brincando 
com o corpo 

Desafio dos saltos Uma corda, barbante ou cadarço. 

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. 

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

Desenhando mãos 
com Escher 

Folha de papel, fita adesiva para 
colar o papel em uma superfície e 
canetinhas hidrocor.  

Brincando 
com o corpo 

Salto lateral Uma corda, barbante ou cadarço. 

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

Circuito de 
brinquedos (2) 

Brinquedos e uma caixa. 

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

Luva Branca de Miró Uma folha azul, lápis, pincel, tinta 
guache branca, um pote com água, 
Tecido ou papel para limpeza. 

Brincando 
com o corpo 

Morto e vivo dos 
heróis 

---- 

Elástico Elástico ou barbante e duas 
cadeiras. 

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



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

Chips de banana  bananas, azeite ou manteiga para 
untar a forma, sal e outros 
temperos de sua preferência. 

Brincando 
com o corpo 

Mar azul ---- 

Equilíbrio na ponte Uma corda, barbante ou cadarço. 

Chão é lava Folha de papel ou giz. 

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

Meu livro de artes – 
Encontre o caminho 
da piscina 

Lápis de cor. 

Brincando 
com o corpo 

Cambalhota Tatame, colchonete ou edredom 
dobrado. 

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. 

Bilboquê Fita adesiva, tampinha, copo 
plástico e barbante. 

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

Pintando em suporte 
diferente  

Tintas coloridas, pincel, um pote 
com água e plástico para servir 
como suporte da pintura. 

Brincando 
com o corpo 

Ginástica do avião ---- 

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

Pescaria Tampinhas, dois potes, colher e 
água. 

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

Piscina de Jorge 
Macchi 

Pote com água e folha em um tom 
escuro. 

Brincando 
com o corpo 

Controlando a bola Uma bola. 

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

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

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

Pintura no gelo Um pote de plástico com água (nós 
vamos congelar essa água; tinta 
aquarela ou tinta guache e pincel.  

Brincando 
com o corpo 

Circuito com bola Uma bola, cones e brinquedos. 

Elástico Elástico ou barbante e duas 
cadeiras. 

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

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

Sorvete de manga e 
banana 

Banana e manga congeladas. 
Vamos bater as frutas no 
liquidificador. 

Brincando 
com o corpo 

Amarelinha Giz ou fita adesiva, tampinhas ou 
brinquedos. 

Equilíbrio na ponte Uma corda, barbante ou cadarço. 

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

 


