
Exercícios de estimulação psicomotora, desenvolvendo 

o letramento  (escrita e leitura), socialização e 

criatividade



Ritmo lento (escrita)

 Piscar como as estrelas, com as

mãozinhas. Abrir e fechar as

mãozinhas. Trabalhando rápido e

devagar.

 Buscar estrelas no céu. Subir com as

mãozinhas e descer numa corda

imaginária. Abrindo e fechando as

mãozinhas.

 Cantar a música da patinha e fazer o

movimento somente com os dois dedos

(polegar e fura bolo) abrindo e fechando

com as duas mãozinhas, como se fosse o

bico da pata.



Lateralidade e Socialização

 Trabalhar a lateralidade e oralidade

com a música do alfabeto, cantar e

bater palmas, para o lado direito,

para o lado esquerdo. Ex.: tra lá,

tra lá, tra lá... tre lé, tre lé, tre

lé...

 Músicas diversas que trabalham o

corpo e a lateralidade. Faz se uma

roda de ciranda para brincar junto

a(s) criança(s). Ex.: Eu ponho a

mão direita dentro, eu ponho a mão

direita fora, eu ponho a mão direita

dentro e eu sacudo ela agora, eu

danço rock’ n roll, assim é bem

melhor, hei...Segue com a mão

esquerda, o pé direito, o pé

esquerdo...



Letramento, Criatividade e Socialização
 Em uma caixa de sapatos, rasgar

papéis em pedaços menores, com os dois

dedos (polegar e fura bolo) e aproveitá-

los em um desenho de tamanho maior e

colá-los. Como na técnica artística

chamada mosaíco. Variações como

enrolar o papel em bolinhas menores,

colando as bolinhas coloridas em

desenhos, também podem ser feitas.

 Em uma caixa de sapatos, organizar as

letras do alfabeto, fazendo uma espécie

de jogo de memória. Pode também

juntá-las e brincar de formar sílabas,

palavras, frases e textos. Esse jogo de

memória pode ser confeccionado

pel@(s) alun@(s), com recortes de

jornais e revistas, colados em cartolina,

recorta-se as letras ou as sílabas e

coloque-as em uma caixa de sapatos. O

jogo de memória pode ser brincado em

grupo ou individualmente.



Relaxamento

Com o dedo polegar, cheirar a 

florzinha e apagar a velinha. Fazendo a 

respiração (inspiração) pelo nariz e soltando o ar pela 

boca (expiração). Acalmando e levando oxigênio para todo o cérebro. 



Oralidade (leitura)
 Analogamente a boca e a língua,

contextualize com a criança sobre a

vaca e a cerca, de forma que a cerca

corresponda a boca e a vaca, a

língua. Conte uma história, faça de

conta que nossa boquinha é a

cerquinha e a nossa língua é a

vaquinha, então, com a boquinha, ou

melhor, com a cerquinha fechada,

fazemos com a língua, digo,

vaquinha, movimentos circulares para

um lado e para o outro lado, depois

só em cima, só em baixo, só do lado

direito, só do lado esquerdo, de

repente, a vaquinha escapou. Passeou

pelos campos, conversou com todos os

animaizinhos que encontrou pelo

caminho, brincou com o porquinho até

anoitecer e voltou novamente para

dentro da cerca, tomou banho, estava

com sono, era hora de dormir.

Enfim, use sua imaginação!



Estimulação Viso-Motor 

(Produção de textos)
 Mostrar cartazes para as crianças e perguntar o que estão vendo. Depois

de explorar a figura, a cor, o desenho, a forma, o tamanho, a textura...

Perguntar: “qual é a ação que a figura demonstra?”; “o que será que está

acontecendo?”. A criança começará a imaginar e criar uma história.

Depois de fazer toda a atividade oral, passa-se para a parte escrita, não

se esquecendo de dar o título ao texto e de organizá-lo com o início, meio e

fim.



Toda criança deve ser acompanhada por seus

responsáveis para realizar suas atividades em casa

Segue abaixo algumas sugestões de auxílio a criança na rotina escolar:

 Organizar o material escolar em um local arejado, iluminado, limpo.

 Fazer as atividades onde tem uma mesa, escrivaninha, carteira.

 Evitar o quarto de dormir, a sala de assistir televisão.

 Lavar as mãozinhas antes da realização das tarefas.

 A atenção deve estar concentrada nas atividades, isto é, sem estar sentada em frente à televisão, ou com
barulho de rádio alto e outros estímulos que possam interessar a criança.

 Dar pequenas responsabilidades as crianças, para participem da comunidade familiar, para que saiam
da condição de receber tudo pronto e com normativas que o submetem a fazer o que lhe ordenam
(heteronomia) e, que passem a participar e sintam-se capazes de emitir opiniões (autonomia).

 Elogiar sempre que possível, estimulando-as a acertar e quando errar, descobrir o erro e corrigir
sozinha.

Cabe a nós adultos sermos pessoas sensatas, tolerantes, ensinando a criança com desvelo (dedicação) e
amor. Supõe-se que já temos formação para ajudá-las em sua formação como pessoa de direitos e
deveres (cidadão), conscientes.



O que é ser criança?
Criança, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, é toda pessoa

com idade entre zero a doze anos. Adolescente é toda pessoa com idade

entre doze anos e dezoito anos. Jovem e adulto é toda pessoa acima de

dezoito anos de idade que na lei responde por seus atos, que segundo o

desenvolvimento humano adquiriu princípios, valores, habilidades,

comportamentos e atitudes que podem contribuir para a formação de uma

sociedade.
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