
ESQUEMA CORPORAL

OFICINA CRIATIVA • PEDAGÓGICA

Crianças da Educação Infantil (4 e 5 anos) 
e Ensino Fundamental  (6 e 7 anos).  
Com as menores , inicie pelo 1º passo e 

maiores , inicie pelo 3º passo.

Diga às crianças que elas ouvirão 
uma instrução e devem segui-la 
imediatamente. Dê comandos para que 
elas apontem para as partes do próprio 
corpo: “Aponte a sua orelha! Aponte seu 
pé. Aponte sua perna.”

humana com a massinha Play-Doh.

Diga às crianças para criarem bolinhas 
com a massinha Play-Doh, de preferência 
usando o polegar e o indicador. 

Dê instruções para que 
coloquem as bolinhas nas 
diferentes partes do corpo, 
alternando os lados direito 

conceito. “Agora vamos
colocar a bolinha na mão direita 
do nosso bonequinho. Agora 
vamos colocar a bolinha no pé 
esquerdo” e assim por diante.

A atividade trabalha o social, 

auditiva, quantidade, relação espacial, 

comparação, associação de ideias, 
linguagem, integração do esquema 
corporal, conhecimento das partes e 
detalhes do corpo, coordenação dos 
movimentos manuais, memorização da 
imagem corporal, reconhecimento de 
direita e esquerda. 

Trabalhar a noção de direita e esquerda, 
nomear as partes do corpo e relacionar 
esses dois conhecimentos.

Massa de modelar 
Play-Doh de diversas 

Nota:
pode ser feita de EVA.

Pote de massa de 
modelar Play-Doh

INDICAÇÃO 

ATIVIDADE

Pergunte às crianças “Quem sabe nomear 
as partes do corpo? E quem conhece os 
lados direito e esquerdo?” enquanto 
mostra a elas os lados direito e esquerdo 
do corpo.

1º PASSO

2º PASSO

3º PASSO

4º PASSO

5º PASSO

DESENVOLVIMENTO INFANTIL

OBJETIVO

MATERIAL

BRINQUEDOS SUGERIDOS 

Algumas 
crianças podem 

quanto à organização e/
ou conceito de direita e 

esquerda com relação a si 
mesmas, a outra criança 

e outros objetos com 
relação a si.

GR A U DE  D IF IC UL DA DE

Segundo o Conceito STEAM
(Ciência, Tecnologia, Engenharia, 
Artes e Matemática), essa atividade 
engloba as áreas de:
• Ciência  (conceitos, vocabulários, 
funções básicas, direita e esquerda);

• Artes  (criatividade, iniciativa);

• Matemática

STEAM

Educação Criativa
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