
 

 

FERIADO LÚDICO 
 

Todos nós sabemos que brincadeiras e desafios fazem bem ao corpo e 
à alma de qualquer pessoa. A criança que ri e tem momentos de lazer, sente-se 
motivada a descobrir coisas novas e é mais feliz, segundo pesquisas. 

A criança que brinca tem seu desenvolvimento estimulado, estreita seus 
vínculos afetivos e socializa melhor. 

Por isso, neste feriado, separamos algumas sugestões de brincadeiras e 

atividades lúdicas para que seu dia seja mágico.  
Inspirem-se nessas ideias e divirtam-se! 

 

1. Desenho e pintura a dedo 
Atividades que envolvem cores e mãozinhas sujas de tinta são ótimas 

para divertir as crianças e estimular a criatividade. Deixe que manipulem tubos 

de guache e folhas em branco para desenhar livremente.  
Não tem tinta em casa? Clique no link e descubra como fazer! 

Tinta caseira: https://www.youtube.com/watch?v=7Rh2ITLV56E 
 

 

 

 

 

 

 

   

2. Esculturas com massa de modelar 
A tradicional massinha é um excelente material para criar esculturas de 

bichinhos ou outro elemento que a criança desejar. Além de uma atividade 
deliciosa, a ação contribui para o desenvolvimento da coordenação motora e ainda 
exercita a musculatura das mãos. 

Também não tem massinha de modelar em casa? Clique no link: 
https://www.youtube.com/watch?v=pgc5yMjq6Hg 
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3. Teatro de fantoches  
As crianças adoram assistir ou fazer apresentações. Que tal estimular 

a imaginação delas criando fantoches?  
Obs.: Se você não tem fantoches em casa, faça alguns de folha de papel, saco de 

papel, meia... ou improvise com bonecos e bichos de pelúcia. Você ainda pode usar 
uma caixa de sapato para improvisar um pequeno palco! 

 

       

 

 

 

      

 

 
 

4. Oficina com carimbos 
As crianças adoram receber carimbos estilizados para enfeitar seus 

materiais, seus brinquedos e quarto. Agora, imagina se puderem criar e utilizar 

seus próprios modelos?  
Para isso, basta providenciar um pouco de EVA (ou bucha de qualquer 

tipo: limpeza, banho...) e itens básicos como lápis, tesoura sem ponta e tinta. 

Faça desenhos de figuras simples — flores, bichinhos, bonecos — no 
EVA (ou na buchinha) e depois recorte-as. Em seguida, mergulhe o molde na tinta 
e pressione sobre uma folha branca para deixar o carimbo.  

 

       

 

 

5. Dado divertido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Dado divertido 
Essa é uma brincadeira que exige atenção e movimentação.  
Antes de começar você precisará providenciar um dado, que pode ser 

uma caixinha de café, uma caixa de papelão, ou outro objeto qualquer que tenha 

a forma de um cubo.  
Em cada face do dado, escreva uma ação a ser realizada. Vocês podem 

escolher as palavras que desejarem. Elas podem incluir: pular, rodar, sentar, 
rolar, dançar, acenar, deitar, imitar alguém... 

Depois, lance o dado. Todos os participantes devem fazer as ações.  

 

                
 

 

São muitas opções, não é mesmo? Mas são apenas sugestões, afinal, 
existe um monte de atividades para educação infantil. O importante é oferecer 

uma variedade de práticas que possam formar crianças mais felizes e preparadas 
para a vida em sociedade. 

Divirtam-se bastante em família hoje, grande abraço e cuidem-se! 
 

Obs.: Para todas as atividades sugeridas aqui, independente de sua escolha, é necessária a 

supervisão constante de um adulto. Cuidado é tudo! 
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