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MATERNAL III 
 

 
DATA: 13/04 (Segunda-feira) 

PROFESSORA: Joseane Padoan 
 
Atividade: Pega vareta 
 
Material necessário:  

➢ Rolinhos vazios de papel higiênico 
➢ Canudinhos 
➢ Uma bolinha pequena  

 

Justificativa: No início da educação infantil, é importante proporcionar o maior 
número possível de experiências à criança, pois isso as ajudará a adquirir e 
descobrir um mundo completamente novo.  
A educação física deve, assim, ser inserida no conjunto de ações 
pedagógicas que contribuam com o desenvolvimento infantil, tendo enfoque 
lúdico, sem perder sua importância pedagógica. 
Nesse sentido, algumas brincadeiras nos auxiliam no processo de aquisição de 
novos movimentos e coordenação motora fina.  
Convido aos pais, hoje, a continuarem participando desse mundo com seus filhos, 
proporcionando uma prática de atividades físicas divertida e enriquecedora do 
imaginário infantil. 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 

• Obter desenvolvimento corporal harmônico (físico- mental); 
• Desenvolver a habilidade motora; 
• Reconhecer o corpo, no seu todo, e diferenciar cada uma de suas partes, por 

meio do movimento; 
• Trabalhar a noção espacial e a concentração. 

 
Desenvolvimento da atividade: 

Primeiro momento - Papai/ Mamãe: Corte alguns canudinhos ao meio. Pegue um 
rolinho de papel higiênico e faça alguns furinhos.  
Segundo momento – Criança: Vá pegando um canudinho por vez e encaixe no 
rolinho de papel, de forma a traspassá-lo, como pode ser visto na imagem modelo, 
em anexo (Imagem 1). 
Terceiro momento – Desafio família: Após encaixar vários canudinhos, podemos 
deixar a brincadeira mais animada colocando uma bolinha por cima de tudo. Aos 



poucos, vocês podem ir tirando um a um os canudinhos, mas sem deixar a bola 
cair. Quem deixar a bola cair, sai da brincadeira!  
Vamos ver quem consegue? 
 
Complementação: Brincar faz parte da vida e é muito importante para o 
desenvolvimento da criança. 
Por isso, para fechar nossa atividade de hoje, sugerimos que assistam ao vídeo “É 
bom ser criança” (Música de Toquinho). 
https://www.youtube.com/watch?v=N0vtVj3ZN5w 
 

 
 

Modelo / Imagem 1: 
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