
PARA A QUARENTENA

Atividades

 Carolina Lopes Rodrigues Vanetti
 Terapeuta Ocupacional
 
 Joice Aparecida Costa Bernardo
 Fonoaudióloga

Ficar em casa nunca foi tão divertido!!



Carolina Lopes Rodrigues
Vanetti
Terapeuta Ocupacional 
 
Cursou Terapia Ocupacional
pela Universidade de
Sorocaba - UNISO.
Pós-graduada em
Gerontologia pelo Instituto
de Ensino e Pesquisa Albert
Einstein.
Realiza atendimento clinico
de crianças, adultos e idosos.

Joice Aparecida Costa
Bernardo
Fonoaudióloga
 
Cursou Fonoaudiologia pela  
Universidade de São Paulo -
FOB/USP.
Realiza atendimento clinico
e domiciliar de crianças,
adultos e idosos.



 
 
Pensando nisso, criamos esse manual de
dicas de atividades para serem
realizadas em domicílio nessa
quarentena. Reforçamos contudo que,
tais atividades NÃO SUBSTITUI o
tratamento com as profissionais.
 

Olá mamães e papais, percebemos
que este é um momento delicado
para todos e nós como terapeutas,
zelamos muito pela sua saúde mental
e a do seu filho. Dessa forma,
gostaríamos de manter o nosso
compromisso com vocês, de levar
maneiras de estimular seu filho em
todo período de sua vida,
aproveitando ainda esse momento
que gerou algumas aflições e
ansiedade para promover um tempo
de qualidade em família!

#fiqueemcasa
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“Brincando, a criança
experimenta, descobre,

inventa, aprende e
confere habilidades.
Além de estimular a

curiosidade, a
autoconfiança e a

autonomia, proporciona
o desenvolvimento da

linguagem, do
pensamento e da

concentração e atenção.”

Kishimoto; Santos (1997)
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Vamos brincar ?



Cômodos da
casa

Para isso, dividimos as atividades por ...
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Sala



Materiais: Lápis e papel.
Como brincar?
Em pequenos pedaços de papel escreva o nome de
filmes, desenhos animados, música, animal, sentimentos,
etc. Faça um sorteio com os papéis e entregue a criança,
esta não poderá revelar para o grupo o que está escrito e
deverá através de gestos representar para o grupo tentar
adivinhar o que estava no papel.
Quer que fique ainda mais divertido?
Determine um tempo para que o grupo desvende a
mímica. Use a CRIATIVIDADE! O uso de acessórios
também pode ser uma possibilidade. 
Dica:
Você poderá fazer essa atividade também com um
representante falando ao ouvido para a criança a ação a
ser realizada, caso ela não saiba ler.
O que estimula? Imaginação, criatividade, memória,
imitação, leitura escrita.

 
Mímica
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Materiais: 
Objetos que se encontrem na sala como almofada, tapete,
pufe, poltrona , sofá, etc.
Como brincar?
Espalhe pelo cômodo diversos objetos como esses citados ,
onde a criança deverá passar por diversos obstáculos até
chegar ao final do circuito. 
Exemplo:
Poderá ser feito com cadeiras passando por baixo, por
cima, pulando almofadas, escalando o sofá.
O que estimula?
Sistema proprioceptivo, sistema vestibular, orientação
espacial, esquema corporal, planejamento motor e
coordenação motora ampla. 
 

Materiais:
 Almofadas ou travesseiros e corda.
Como brincar?
Use uma almofada ou travesseiro redondo para ficar em
cima, após pegue uma corda para começar a brincadeira,
fique cada um de um lado, faça força e quem sair primeiro da
base, perde.
O que estimula?
 Sistema proprioceptivo, orientação espacial, esquema
corporal, planejamento motor, coordenação motora ampla,
agilidade e força.
 

Circuito

Cabo de guerra
com almofadas
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Algumas dicas...

Canais do Youtube e
Instagram

- Palavra Cantada
- Bia Bedran

-Youtube Kids
- @fafaconta

Sites e/ou Aplicativos
- Discovery Kids Plus

- Espaço de leitura
- Faber Castell
- Dino Mundi

- Turma da Galinha
Pintadinha
- MPBaby

Filmes infantis
- A Fantástica Fábrica de

Chocolate
- Frozen

- Divertidamente
- A era do gelo

- Turma da Monica – Laços
- O Rei Leão

- Up: Altas Aventuras
- Viva – A Vida é uma festa
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Quarto



Materiais
Lençol, toalha ou cobertor.
Como brincar?
Basta apenas colocar algum dos materiais citados
pendurados em duas cadeiras e a criança ficará lá dentro.
Dica:
A criança poderá levar brinquedos, lanterna,
“comidinhas”, fazer uma roda de histórias, cantar
música, fazer mímica, etc.
O que estimula?
Criatividade, imaginação, socialização, linguagem e 
 cooperação.

Material:
Lanterna.
Como brincar?
Projete a luz da lanterna ou do celular em uma parede
lisa no ambiente escuro. Peça para a criança imitar com
as mãos a figura de um animal , por exemplo.
Dica:
Você poderá dar um exemplo para ela de como se faz.
O que estimula?
Imaginação, criatividade, memória, coordenação motora
ampla e planejamento motor.

Cabaninha

Brincando no
escuro
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Materiais:
 Óleo de massagem ou creme hidratante.

Como e quando realizar?
De preferência antes de dormir e você pode
optar por realizar uma massagem de toque
profundo, usando músicas calmas em um

ambiente com luz baixa.
O que estimula? 

Sistema tátil e proprioceptivo, consciência
corporal, relaxamento muscular e respostas

afetivas.

 
Materiais: 

Lençol, bexiga ou bola.
Como brincar?

Cada pessoa segura em uma ponta do lençol
e então jogam a bola ou a bexiga sobre ele.

O desafio consiste em não deixar a bola cair.
O que estimula? 

Planejamento motor, interação e
cooperação.

 

Jogando bexiga
com o lençol

Massagem
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Banheiro



Materiais: 
Sabonete e corante alimentar. 
Como brincar ?
Incentive-o a experimentar. Deixe
com que a criança experimente no seu
tempo.
O que estimula?
Sistema tátil, proprioceptivo, olfativo 
 e visual.

 

 
Materiais:
 Tinta guache e pincel.
Como brincar?
Deixe a brincadeira livre.
O que estimula?
Criatividade, imaginação,
coordenação motora ampla
e fina, expressão e
percepção espacial.
 

 
Material : 
Espuma de barbear.
Como brincar?
Poderá ser usado no espelho
ou no azulejo, fazendo
desenho, letras, números ou
deixando a brincadeira livre.
O que estimula?
Sistema tátil e
proprioceptivo,
coordenação motora ampla
e fina  e discriminação tátil.

 

Espuma sensorial
com corante

Pintura com
guache no azulejo

Brincando com
espuma de barbear
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Corredor



 
Materiais:
Fita crepe, papel crepom ou barbante.
Como brincar?
Você deverá passar o barbante de uma
parede para outra em diferentes ângulos,
formando uma teia. O objetivo é  que a
criança passe de um lado para o outro sem
encostar no barbante.
Dica:
Para ficar ainda mais interessante você
poderá colocar guizos, bexigas, bolas, etc
entre a teia e pedir para que a criança
pegue. Nesse caso a regra em não tocar no
barbante poderá ser repensada.
O que estimula?
Planejamento motor, consciência corporal,
orientação espacial, sistema proprioceptivo
e atenção.       
 

Cama de gato
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Materiais: 
Giz e marcador.
Como brincar?
Desenhe  um retângulo grande dividido em dez
retângulos menores, numere de 1 a 10. Na parte
superior faça uma meia-lua e escreva “céu”. Para jogar
fique atrás da linha do inicio do traçado, do lado
oposto a palavra “céu”. Atire o marcador na casinha
que não poderá ser pisada, começando pelo número 1.
Atravesse o resto com pulos alternados nos dois pés e
em um pé só.
Ao chegar no “céu” faça o caminho de volta, pegue o
marcador, ainda sem pular na casa e volte para trás do
traçado. Repita esse processo sucessivamente.
Dica:
Com crianças menores, permita que pulem com os
dois pés.
O que estimula?
Planejamento motor, equilíbrio, atenção, agilidade ,
concentração, esquema corporal, regras e 
 coordenação motora ampla.
 

Amarelinha
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Quintal



 
Materiais:
Bolinhas coloridas, pompom, algodão ou papel
amassado e fita crepe.
Como brincar?
Cole à fita crepe de uma extremidade a outra,
com o lado colante virado para baixo. Em seguida
cole as bolas coloridas e pronto!  Agora a criança
poderá pegar as bolinhas penduradas.
O que estimula?
Sistema tátil e visual,coordenação viso motora e
motora ampla, força manual, preensão palmar,
noção espacial, poderá ainda estimular o
reconhecimento visual e auditivo das cores.

 

Pegue as bolinhas
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Materiais: 
Água, balde e/ou pincel 
Como brincar?
Em dias ensolarados procure uma parede do
lado de fora da casa em que bata sol. Coloque
água em um recipiente e peça para a criança
fazer um desenho com um pincel ou poderá usar
pequenos recipientes e simplesmente jogar água
na parede e ver qual imagem irá aparecer.
O que estimula?
Criatividade, imaginação, coordenação motora
ampla e fina, sistema tátil, preensão,
coordenação viso motora e noção espacial.

Pintura no sol
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Materiais:
 Água e bexiga.
Como brincar ?
É só encher a bexiga com água e usar a
imaginação.
Dica:
Podendo ser feito guerra de bexiga um
jogando no outro.
Bexiga quente uma nova versão de "batata
quente " usando a bexiga, passando de mão
em mão até estourar.
Ou o passa bexiga formando uma fila onde as
crianças poderão passar a bexiga por cima da
cabeça, por baixo das pernas, etc sem deixar
estourar.
O que estimula?
Coordenação motora ampla, coordenação
viso motora, atenção, agilidade, sistema tátil,
planejamento motor, bilateralidade e
percepção espacial.
 

Bexiga com água
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O que você vai precisar
• 1 colher (sopa) de amaciante;
• Corantes alimentícios;
• 1 colher (sopa) de água boricada;
• 1 xícara (chá) de cola branca;
• Espuma de barbear (o triplo da quantidade de cola);
• ½ colher (sopa) de bicarbonato de sódio.
Como fazer?
Misture os ingredientes (amaciante, corante, cola,
espuma de barbear e bicarbonato) em um refratário,
até obter uma consistência homogênea. Após vá
colocando aos poucos a água boricada até ficar uma
"meleca". Misture com as mãos ou com a colher se a
criança preferir . Quando ela ainda estiver grudando
um pouco na mão, pare de colocar a água boricada.
Para ficar ainda mais interessante você poderá
colocar Glitter, bolinhas de sagu, feijão ou outros
materiais que a deixem com diferentes texturas.
O que estimula?
Força, bilateralidade, criatividade, imaginação,
sistema tátil e proprioceptivo, coordenação motora
ampla e fina .

Slime
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Materiais:
Baldes, bacias, escada, bolinha e fita crepe.
Como brincar?
Com a fita crepe você irá colocar as pontuações
nos baldes e bacias, após prenda-os no  degrau da
escada. A parti daí, você deverá manter distância
do alvo e tentar acertá-lo. Quem fizer mais
pontos é o ganhador.
O que estimula? 
Coordenação motora ampla, planejamento
motor, concentração, persistência, força, noção
espacial, lateralidade, raciocínio, atenção e
coordenação viso motora.

 

Acerte o alvo
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Cozinha



 
Material: 
Frutas e/ou legumes, tinta guache, pincel e folha
sulfite.
Como brincar?
Existem várias maneiras de reaproveitar as frutas
ou legumes que estão “estragados”, fazer
carimbo é uma delas.
Basta apenas pegar a fruta cortá-la ao meio,
pintar a metade da fruta com a cor escolhida  e
carimbar.
O que estimula?
Sistema tátil e proprioceptivo, coordenação
motora ampla e fina, percepção espacial e
criatividade.

 

Carimbo com
frutas e legumes
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Materiais:
Panfletos, tesoura, cola, lápis e folha sulfite.
Como estimular?
Pedir para que a criança escolha uma receita de sua
preferência. Caso a criança saiba ler e escrever pedir
para que a mesma escreva os ingredientes e o passo a
passo.
Se a criança não souber ler e escrever, sugerir que ela
procure nos folhetos os ingredientes necessários para
a receita, recortando e colando em uma folha sulfite.
Essa atividade ainda poderá ser feita com os
familiares citando os ingredientes e a criança tendo
que seguir as regras e seqüência. Além disso, também
poderá ser trabalhado questões financeiras somando
o valor dos ingredientes, separando os mais caros dos
mais baratos.
MÃO NA MASSA !
O que estimula?
Autonomia, leitura escrita, reconhecimento visual e
auditivo, coordenação motora fina e ampla,
sequencia, estímulo sensorial tátil, olfativo e visual,
interação e planejamento.

Receita escrita ou
com imagens
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Você vai precisar:
• 2 colheres de açúcar
• meia colher (pequena) de sal
• meia xícara de amido de milho
• 2 xícaras de água
• corantes alimentícios ou sucos em pó
Como fazer?
Em uma panela coloque o amido de milho e
vá acrescentando a água aos poucos, sempre
mexendo.
Acrescente o sal e o açúcar, leve ao fogo baixo
e mexa até engrossar.
Quando estiver com a mesma consistência da
guache desligue e deixe esfriar.
Divida a mistura em potinhos diferentes e
acrescente o corante ou o pó de sucos.

Tinta guache
caseira
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Espero que vocês tenham gostado
das atividades propostas, lembrando
que as ideias de como brincar não se

resume apenas a essas citadas.
Use sua imaginação e criatividade !

 
Compartilhe com a gente?

O que você acha de compartilhar esse
momento conosco? 
Você poderá nos marcar em suas
publicações ou nos enviar a foto e se
você nos autorizar podemos
compartilhar nas redes sociais!

 



 
- site: tempojunto;
- site: Reabme;
 
Leite, Suelen da Silva, Dias, Luciane da
Silva. O uso de jogos e brincadeiras no
desenvolvimento infantil de 0 à 6 anos;
2019
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Carolina Lopes Rodrigues Vanetti
Terapeuta Ocupacional

Joice Aparecida Costa Bernardo
Fonoaudióloga

TOQUE NOS ÍCONES ACIMA

https://api.whatsapp.com/send?phone=5515996832795
https://www.instagram.com/to.calopes/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5516991347821
https://www.instagram.com/_joib/

