
Atividades que ajudam no
desenvolvimento do seu filho



 Apesar das crianças terem uma rotina cada vez mais ocupada 
com inúmeras atividades extracurriculares, como aulas de idiomas, 
de esportes e outros compromissos, o tempo para a brincadeira 
nunca deve ser deixado de lado. 

 É através do brincar que a criança se desenvolve, porque, 
brincando ela desperta suas emoções, aprende a lidar com fatos 
que interligam seu dia a dia, aprende a lidar com o mundo, recriam, 
repensam, imitam, experimentam os acontecimentos que lhes 
deram origem. 

  Uau, a brincadeira faz tudo isso? Sim, e muito mais! Brincar 
também favorecer a autoestima, auxiliando no processo de 
interação com si mesmo e com o outro, desenvolvem a imaginação, 
a criatividade, a capacidade motora, linguagem e o raciocínio. Tudo 
isso, naturalmente, sem pressão ou medo de errar, e com prazer 
pelo poder do conhecimento.

1. Combate a obesidade, o sedentarismo e desenvolve a 
motricidade. 

2. Promove o autoconhecimento corporal. 

3. Estimula relações socioafetivas, explorando aspectos 
como autocontrole, cooperação e negociação.

4. Administra melhor as decepções e gera a resiliência. 

5. Ensina o respeito ao próximo. A criança aprende a ouvir, 
a relacionar-se, aceitando as diferenças.

6. Desenvolve a atenção, autocontrole e é uma ferramenta 
para superar vários desafios na vida.

7. Fortalece a saúde emocional.

8. Incentiva o trabalho em equipe. 

9. Estimula o raciocínio estratégico. 

10. Promove a criatividade e a imaginação. 

Brincar é importante porque:



Cada faixa etária estimula um tipo de habilidade. 
Veja quais são:

Faixa 
etária

Características
da criança

Atividades que
podem ser
realizadas

0 a 2 
anos

1. Tem interesse
2. É curiosa
3. Conhece

o nome
4. É negativista
5. Brinca com

o outro

Nessa idade, as crianças precisam estim-
ular suas percepções visuais e auditivas. 
Por isso, brinquedos de encaixe, bem 
coloridos e sonoros, são ótimos para de-
senvolver associação de formas e a co-
ordenação motora dos pequeninos. Brin-
quedos com texturas também são bons 
para o desenvolvimento do tato. Se você 
gosta de contar histórias para as crianças, 
aposte nos fantoches!

Faixa 
etária

Características
da criança

Atividades que
podem ser
realizadas

2 a 4 
anos

1. São ativas
2. Estão 

descobrindo
as coisas

3. São sensíveis
4. São tímidas

5. São imitadoras

Os blocos de encaixe ainda são uma boa 
opção para crianças nessa idade, e eles 
podem vir com alguns desafios. Que-
bra-cabeças ajudam a desenvolver a con-
centração e o raciocínio espacial.

Faixa 
etária

Características
da criança

Atividades que
podem ser
realizadas

4 a 6 
anos

1. São ativas
2. São

questionadoras
3. São medrosas
4. São amigáveis
5. São confiantes

6. São mais
atenciosas

7. São interessadas
8. São mais

concentradas

Brincadeiras com ou sem regras, ativi-
dades com movimentos, representações, 
recortes, pesquisas, criatividade, ativ-
idades em grupos, dramatizações e 
histórias ilustradas. Invista no poder dos 
brinquedos educativos para que você 
também tenha um papel participativo no 
aprendizado da criança.



cada bebê ou criança tem seu próprio ritmo. Então, nada de cobrar resultados 
das crianças, nada de culpa porque você não fez uma ou outra brincadeira. 
Simplesmente se jogue, divirta-se e confira abaixo algumas brincadeiras incríveis 
que disponibilizamos para estimular o seu filhote. 

Lembrando que:

Estímulo da coordenação motora
 
 Estimular brincadeiras que trabalhem a coordenação é 
um dos aspectos mais importantes nos primeiros anos de 
vida. É através dela que a criança vai poder andar, manusear 
objetos, escrever e outras tarefas importantes que ela levará 
para toda a vida.
 São muitas as atividades que podem realizar para 
trabalhar e desenvolver a motricidade das crianças. A 
seguir, confira abaixo 5 dicas de atividades para trabalhar a 
coordenação motora dos pequenos.

1. Brincadeiras com Obstáculos 

 Esse tipo de atividade é voltado ao desenvolvimento da 
coordenação motora ampla. Em uma área aberta, coloque 
objetos que sirvam como obstáculos no caminho das crianças, 
fazendo com que elas tenham que desviar, pulá-los ou 
empurrá-los. Caixas de papelão ou um simples bambolê no 
chão já servem para fazer brincadeiras com os pequenos. A 
atividade pode ir se tornando mais complexa de acordo com a 
idade e progresso da criança.



2. Serra, serra, serrador

 Aproveite o reflexo de preensão (que faz os bebês 
permanecerem com a mão fechadinha) para realizar essa 
brincadeira: prenda os dedos indicadores nas mãozinhas dele, 
segure-as com os outros dedos para trás, aproxime seu rosto 
do dele e vá levantando lentamente o tronco da criança. O 
objetivo é fazer com que o bebê tente levantar a cabecinha, 
exercitando o controle sobre ela, para ver você. Para crianças 
a partir de 3 meses.

3. Pinçar
 Uma atividade muito simples, barata e fácil de fazer. 
Brincar de pinçar objetos é uma das formas de desenvolver 
a coordenação fina. Com uma pinça de brinquedo, peça 
para as crianças pegarem diferentes objetos que estarão 
espalhados pelo chão ou em uma mesa e os coloque dentro 
de um recipiente. Aqui, você pode usar feijão, milho e 
diversos outros objetos mais difíceis de pinçar. Com essa 
atividade, serão trabalhadas as capacidades de abrir e 
fechar e também noções de pressão e força.



4. Colagens e Recortes
 
 Atividades envolvendo recortes e colagens são simples 
de fazer e ótimas para reutilizar materiais, além, é claro, de 
desenvolver a coordenação motora fina das crianças. Você 
pode realizar esses exercícios com diferentes objetos, de 
diferentes cores e texturas, buscando estimular ao máximo 
o sentido dos pequenos. Para as crianças maiores, forneça 
jornais e revistas para recortes e colagens. O ato de aprender 
como segurar uma tesoura corretamente e como usá-la é um 
bom exercício para desenvolver a coordenação, com noções 
de força e tamanho.

5. Blocos de Construção
 
 Assim com o quebra-cabeça, jogos e brinquedos que 
envolvem a montagem de blocos (de madeira, de plástico, 
de espuma, magnéticos, etc.) estimulam a criatividade, a 
cooperação e a coordenação das crianças. Ao realizar a 
montagem, elas vão trabalhar noções como equilíbrio e 
peso, por exemplo. Além disso, busque utilizar peças de 
diversas cores e tamanhos, favorecendo também o estímulo 
das capacidades cognitivas e sensoriais das crianças 
desenvolvendo assim a habilidade de resolver problemas que 
podem ser solucionados de mais de uma maneira.



Estímulo da fala e audição
 
 Confira algumas brincadeiras incríveis que podem 
apoiar seu filho quando ele estiver conhecendo as primeiras 
palavras. Mas eu reforço o alerta: as propostas aqui são para 
brincar e não “ter algum resultado”, certo?

1. Fantoches ou dedoches

 Esse tipo de atividade é voltado ao desenvolvimento da 
coordenação motora ampla. Em uma área aberta, coloque 
objetos que sirvam como obstáculos no caminho das crianças, 
fazendo com que elas tenham que desviar, pulá-los ou 
empurrá-los. Caixas de papelão ou um simples bambolê no 
chão já servem para fazer brincadeiras com os pequenos. A 
atividade pode ir se tornando mais complexa de acordo com a 
idade e progresso da criança.

2. Que palavra é?

 A brincadeira é simples, você não precisa de material 
nenhum. Além disso, é possível brincar em qualquer lugar: na 
fila, na sala de espera, no ônibus ou outro transporte público, 
em casa. Para brincar, vocês precisam olhar para os lábios um 
do outro. Daí o primeiro diz uma palavra ou uma frase curta. 
É proibido falar ou emitir algum som. A outra pessoa tenta 
descobrir, por leitura labial, qual a palavra dita. Quanto mais 
articulada for a palavra ou a frase, mais fácil de compreender. 



3. Que som é esse?

A brincadeira é muito simples e funciona assim. Primeiro 
você usa um gravador para gravar sons da rotina da sua 
casa (barulho de descarga, torneira aberta, ventilador, varre 
folha, de animais e etc…) ou gravações prontas que tenham 
diferentes sons. Depois você apresenta os sons para a criança 
e peça para que ela imite o mesmo som ouvido e identifique 
do que se trata o objeto, o animal ou o elemento em questão. 
O melhor é que você pode fazer essa brincadeira em qualquer 
lugar. E ainda dá para incrementar e fazer uma espécie de caça 
ao tesouro em que as pistas são sons!

4. Desenhando para os personagens

 Nessa brincadeira, você deve ler o livro todo. Depois, 
pergunte à criança de qual ou quais personagens ela mais 
gostou e por quê. Agora, de posse de lápis de cor e canetinhas, 
proponha a ela que faça um desenho do personagem. 

5. Letras iguais 

 Apresente para a criança objetos que tenham letras soltas, 
podem ser letras de plástico ou até sopa de letrinhas. Peça que 
ela agrupe as letras iguais. Esse processo é importante durante 
a aquisição da escrita, pois permite que as crianças tomem 
conhecimento e compreendam as palavras que podem ser 
formadas. A inclusão de exercícios com letras na educação de 
crianças melhora o desenvolvimento na alfabetização, afirmam 
especialistas.



Estímulo ao equilíbrio e noção espacial
 
 Você sabia que temos um sexto e sétimo sentidos que 
desenvolvemos quando crianças? O equilíbrio e a noção 
espacial são fundamentais no dia a dia. São eles que nos 
ajudam a ficar sentados numa cadeira ou andar com alguma 
coisa na mão sem cair, por exemplo. Confira 5 brincadeiras 
para estimular estas funções de formas tão divertidas e 
simples que você não vai acreditar.

1. Andar entre fitas

 Cole duas linhas de fitas coloridas no chão para simular 
uma barra de equilíbrio. Nas primeiras tentativas, posicione as 
fitas numa distância de quinze centímetros para que a criança 
tenha uma margem maior. Em seguida, para aumentar o nível 
de dificuldade, deixe apenas 10 centímetros entre elas. A 
criança deve andar no espaço livre entre as fitas e, se encostar 
em uma delas, deve voltar ao início do caminho.

2. Amarelinha

 Essa tradicional brincadeira é um maravilhoso exercício 
para melhorar o equilíbrio das crianças e passar um momento 
divertido em família. Desenhe a amarelinha com linhas ou giz 
e desafie seu filho a pular em todas as casas em um pé só. 
Você pode fazer variações dessa brincadeira: pular alguma das 
casas, pegar uma pedra posicionada em uma delas, etc. Use 
sua criatividade junto com seu filho.



3. Corrida do Saci

 Essa brincadeira ajuda a trabalhar o equilíbrio. Monte 
um ponto de partida e um de chegada. As crianças deverão 
ficar posicionadas em fila, cada uma segurará uma das pernas 
flexionadas para trás, na posição de saci. Quando for dado 
o sinal, elas devem sair pulando até alcançarem a linha de 
chegada. Deverá ser eliminada a criança que colocar os dois 
pés no chão e ganhará ultrapassar a linha de chegada primeiro. 
Para não haver exclusão, a criança que colocar o pé no chão 
poderá pagar uma prenda ao invés de ser eliminada. 

4. Ciranda

 Além da noção de espaço e o equilíbrio, a ciranda revive 
as cantigas lúdicas que têm papel importante na formação 
da garotada na medida em que despertam a imaginação e 
ajudam na desenvoltura na hora de falar com outras pessoas. 
Na ciranda, as crianças cantam, dançam e interagem entre si 
estreitando laços, o que faz com que fiquem mais extrovertidas 
além do domínio do equilíbrio e da linguagem, já que fazem 
todas estas atividades simultaneamente. 



5. Cabra-cega

 Este é um exercício bastante complexo porque exige 
da criança equilíbrio, noção de espaço e estimula todos os 
sentidos. Para compensar a ausência da visão, a criança 
aguça a audição, olfato e percepção, daí a eficiência cognitiva 
e motora da brincadeira. Ao privar as crianças da visão, a 
cabra-cega desperta a imaginação para monstros e fadas 
que podem aparecer a qualquer momento sem que a criança 
possa ver, já que está com os olhos vendados. É uma viagem 
que faz com que a molecada sinta o prazer das descobertas e 
a possibilidade da incerteza. É proibido falar ou emitir algum 
som. A outra pessoa tenta descobrir, por leitura labial, qual a 
palavra dita. Quanto mais articulada for a palavra ou a frase, 
mais fácil de compreender. 

Estímulo à convivência social
 
 O hábito de brincar em grupo ou sozinho também pode 
influenciar diretamente no desenvolvimento infantil. Brincar 
com outras crianças exige uma capacidade enorme de saber 
improvisar e lidar com outras ideias e imaginações para um 
mesmo cenário. Confira algumas sugestões de brincadeiras:

1. Dominó

 Jogos de dominó estimulam a sociabilidade, já que 
não pode ser jogado sozinho. Existem vários modelos no 
mercado, com figuras, com personagens de desenhos, além 
do clássico com pontinhos. A brincadeira também estimula
a memória.



2. Jogos de tabuleiro

 Jogos de tabuleiro sempre contribuem para a 
sociabilidade e propiciam momentos para que os adultos 
interajam com a garotada. Jogos em que os participantes 
precisam lidar com dinheiro, fazer compras e vendas são 
formas lúdicas de trabalhar a matemática.

3. Corda

 Cordas viram instrumentos para várias brincadeiras. 
Além do pulo individual, as cordas se tornam elos de ligação 
em diversas brincadeira e modalidades, com as crianças 
pulando juntas, competindo ou colaborando. Desenvolvem a 
coordenação motora e a criatividade.

4. Queimada

 Uma bola e dois times, o desafio é não se deixar 
“queimar” pela bola arremessada pelo time oponente.

5. Esconde-esconde

 Essa dá pra fazer ao ar livre ou mesmo em casa em dias 
chuvosos. Quanto mais gente pra brincar mais divertido fica. 
E vai da criatividade de cada um pra se esconder nos lugares 
mais improváveis de ser encontrado.



E agora, com tantas sugestões que tal 
desligar o computador, o celular o tablet e 
a TV e ir brincar um pouco com o filhote?




