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LIGUE OS DESENHOS ÀS SUAS INICIAIS: 



 

 

 



 

 



  

Coordenação Motora Fina/Fine Motor Skills 

Coordenação 
Motora Fina 

1 

 

Descrição: Desenhe uma pessoa em 
uma folha de papel. Pegue papel 
colorido e ajude a criança a cortar em 
tiras para ilustrar o cabelo. Cole em 
seguida na cabeça do desenho e 
recorte o cabelo no formato que 
desejar. 
 

Description: Draw a person on a sheet 
of paper. Take colored paper and help 
the child cut into strips to illustrate the 
hair. Then glue on the head and cut the 
hair into the shape you want. 

Coordenação 
Motora Fina 

2 

 

 

Descrição: Desenhe um par de tênis 
para a criança. Com auxílio de um palito 
de churrasco faça os furos para 
alinhavar o cadarço ou barbante (use 
fita crepe para fazer a ponta e facilitar a 
entrada). 
 

Description: Design a pair of sneakers 
for your child. With the help of a 
barbecue stick, drill the holes to pass 
through with shoelace or string of your 
choice. 
*rap masking tape at the tip of the string 
to make it easier. 

Coordenação 
Motora Fina 

3 

 

 

Descrição:  Desenhe um zig zag em 
uma folha de papel e cole pedaços de 
papéis coloridos cortados pela criança. 
 

Description: Draw a zig zag on a sheet 
of paper and glue pieces of colored 
paper cut by the child. 
  

 



  

Coordenação Motora Ampla/Gross Motor Skills 

Coordenação 
Motora Ampla 

1 

  

Descrição: Escreva uma letra em cada 
copo de plástico com canetinha. Alinhe os 
copos em uma fileira no chão. Fique de 
frente para os copos com a bola na frente 
da criança. Fale em voz alta uma letra  e 
a criança chutará a bola em direção ao 
copo com a letra. 
 

Description: Write a letter on each plastic 
cup with permanent marker.  Line the 
cups up in a row on the floor. Stand facing 
the cups with the ball in front of the child. 
Call out a letter and the child will  kick the 
ball towards the cups. 

Coordenação 
Motora Ampla 

2 

  

 

 
 
Descrição: Utilizando fita crepe trace no 
chão diferentes tipos linhas. Exemplos: 
zig zag; linha reta;pontilhado; 
ondulado,etc. E comecem a brincar!  
 

Description: Using masking tape  trace 
different types of lines on the floor. 
Examples: zig zag; straight line; dashed; 
wavy, etc. And start playing! 

Coordenação 
Motora Ampla 

3 
  

Descrição: Pegue uma caixa de papelão 
e decore da forma que criança desejar. 
Faça um furo do tamanho da bola que 
será utilizada e brinque tentando passar a 
bola pelo furo.  
 

Description: Get cardboard box and 
decorate it the way your child wants. 
Make a hole the size of the ball that will 
be used.  Try to pass the ball through the 
hole. 
  

 



  

Artes/Arts 

Artes 1 

 

Descrição:Faça o formato de uma casa para 
seu filho usando papel A4, depois deixe a 
criança ilustrar através de desenho e pintura o 
que mais gosta de fazer com sua família. 
 
Description: Make the shape of a house for 
your child using A4 paper, then let the child 
illustrate through drawing and painting what 
they most like to do with their family. 

Artes 2 

 

Descrição: Pegue 2 rolos de papel higiênico, 
pinte-o de qualquer cor e decore-o usando 
adesivos, fitas ou até desenhos. Cole as duas 
partes e amarre uma corda em cada lado. Leve 
seu filho para a janela e deixe a imaginação 
começar. 
 
Description: Take 2 toilet paper rolls and paint 
it any color, then decorate it using stickers, tapes 
or even drawing pictures. Glue the 2 parts 
together and tie a string to each side. Take  your 
child to the window and let the imagination 
begin. 

Artes 3 

 

Descrição:  
Imprima as flores de papel (na próxima página). 
Faça a criança colorir as flores com giz de cera 
ou marcadores. Se usar marcador, deixe secar 
completamente antes de realizar esta atividade. 
Corte as flores. Dobre as pétalas em direção ao 
centro. Peça para a criança colocar 
delicadamente cada flor na água e observe-a 
florescer!  
 
Description: 
Print the Paper Flowers (in the next page). 
Have your child color the paper flowers with 
crayons or markers. If they use markers, make 
sure to let the paper dry completely before doing 
this activity.Cut the flowers.Fold the flower 
petals into the center. Have your child gently 
place each flower into the water and watched it 
bloom!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

Música / Music 

 

Clique nos links abaixo: 
Click on the links below: 

 

Solfejo 

 

Bom dia com alegria! 
 

Open and Shut 
 

Eu tenho uma casinha 

 

Safety First! 
 

Old MacDonald had a Farm / Seu Lobato 

 

Sopa do Neném 

 

Wash your Hands 

 

 

 

Outras sugestões: 

ABC 
Patti Labelle Sings The Alphabet 

The Alphabet With Elmo and India Arie 

Instrumentos musicais  
Pedro e o Lobo 

Disney's Fantasia (1940) 

Hora de dormir 
Andrea Bocelli's Lullabye To Elmo 

 

 

https://youtu.be/0bCPFKG9m5I
https://youtu.be/0bCPFKG9m5I
https://youtu.be/g0Tbk_Gp9Vw
https://youtu.be/g0Tbk_Gp9Vw
https://youtu.be/WAB_ctQjXWs
https://youtu.be/WAB_ctQjXWs
https://youtu.be/z_DRgqhGnyg
https://youtu.be/z_DRgqhGnyg
https://youtu.be/D7sEWbQtO4s
https://youtu.be/D7sEWbQtO4s
https://youtu.be/b7Zv5n_45GM
https://youtu.be/b7Zv5n_45GM
https://youtu.be/QuvraZougeo
https://youtu.be/QuvraZougeo
https://youtu.be/MqhFF5egV4g
https://youtu.be/MqhFF5egV4g
https://www.youtube.com/watch?v=G0hYxuDav0g
https://www.youtube.com/watch?v=G0hYxuDav0g
https://www.youtube.com/watch?v=ML8IL77gQ3k
https://www.youtube.com/watch?v=ggRJRSJvFTA
https://www.youtube.com/watch?v=ggRJRSJvFTA
https://www.youtube.com/watch?v=r7gLlIv4ito
https://www.youtube.com/watch?v=5BDVvB7Xx1w

