
 

  

Jogos de Coordenação Motora 

(Creche salas L e XL) 

 
Brincar com tampas e frascos 

 

 

 

 

 

 

                           

                                                     Fechos de correr 

 

 

 

 

           

 

Materiais necessários:  

 Garrafas de plástico com tampa 

Arranjar várias garrafas de plástico com tamanhos 

diferentes, lavá-las muito bem e deixar a criança 

brincar livremente a enroscar e desenroscar as diversas 

tampas na respectiva garrafa.  

Diverte-te a descobrir as diversas 

tampas  

 

Materiais necessários:  

 Fechos de correr 
 Cartão 
 Cola  

Começar por colar os fechos no cartão, com cuidado para não colar a 

parte do fecho que corre. Deixar secar e a BRINCAR 

Vamos aprender a apertar e desapertar os fechos  

da nossa roupa. 

 

 

SPI Creche FICAR EM CASA 

Atividades para as crianças fazerem em Família 



 

   Rematar à baliza 

 

 

 

 

              Balão ao cesto 

 

 

 

 

                                  

                               Massinhas e palhinhas 

 

 

 

      

Materiais necessários:  
 Uma base feita com plasticina ou massa de cor 

 Palhinhas do leite 

 Massas  

Construir uma base com a plasticina, colar as palhinhas e 

depois colocar as massas nas palhinhas.  

 

BOA BRINCADEIRA, DIVIRTAM-SE 

Materiais necessários:  
 Cesta da roupa 

 Balões 

 Uma vassoura ou um stick 

Colocar a cesta a fazer de baliza e com a vassoura empurrar os 

balões para dentro da cesta. 

Diverte-te a marcar golos  

Materiais necessários:  
 Tampa de uma caixa de cartão, um bocadinho de 

cartão 

 Rolhas de cortiça 

 Caneta, um lápis de cor  

Começar por colar o bocadinho de cartão na tampa como se 

fosse uma baliza. Desenhar um tracejado com a caneta para 

marcar o percurso. Fazer um furo numa rolha, colar ao lápis 

para fazer um stick. De seguida tentar colocar as rolhas na 

baliza seguindo o tracejado. 

BOM JOGO  



                     Brincar com molas 

 

 

 

 

 

 

 

                            Transportar as bolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipa Creche Tires e Matos cheirinhos 

Materiais necessários:  
 Uma caixa de cartão forrada com varias cores 

Nas laterais 

 Molas da roupa das mesmas cores das colocadas 

Na caixa 

 Tiras de papel com varias cores ou tecidos (lenços) 

 Cordel ou trapilho 

Começar por forrar as laterias da caixa. Cada parte com uma cor, de seguida 

colocar as molas da cor correspondente (ver figura). 

Ou então prender o cordel entre duas cadeiras, fazendo um estendal e é só 

BRINCAR como se estendesse a roupa e assim trabalhamos a motricidade fina. 

 

Materiais necessários:  

 Bolas de plástico 

 Um alguidar para colocar as bolas 

 Dois frascos ou alguidares pequenos 

 Uma concha da sopa 

Colocar as bolas e os alguidares ou frascos dentro do alguidar 

 Grande e com a concha transportar as diversas bola para dentro 

Dos frascos sem as deixar cair.  

Se estiver calor a esta brincadeira pode acrescentar-se água. 

 

DIVERTE-TE A BRINCAR 

 


