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ORIENTAÇÕES AOS PAIS 

Estamos melhorando nossas orientações para ajudar nesta 

quarentena, visto que é na família que a criança vivencia e constrói as 

experiências importantes para o seu aprendizado.  

O objetivo maior das orientações é manter um ambiente familiar, 

que mobilize os pais para brincar com seus filhos em casa, fazendo 

com que a interação aconteça de fato e o aprendizado seja uma 

consequência dessa relação de harmonia e amor. 

As atividades podem ser realizadas com o material que você tem 

em casa. O importante é tentar fazer! Se tiver dificuldades peça 

orientação aos professores no grupo de pais no WhatsApp. 

 

Brincar em família!  Vamos começar? 

 



Segunda-feira: 
Brincadeira Cinco Marias 

 

 

 Saquinhos 

 

 

 

Material: 5 Pedrinhas, sementes, saquinhos ou outros. 

      Como fazer: Para esta brincadeira você vai precisar dos 5 

saquinhos das Cinco Marias (Esses saquinhos podem ser feitos de 

tecido recheado com areia ou grãos de feijão ou arroz) que devem ter 

tamanhos aproximados. Caso não tenha esses saquinhos ou não 

queira fazer, você pode brincar com pedrinhas, tampinhas, ou qualquer 

outro material que seja pequeno e manipulável. 

Regras do jogo: 

1-Jogar todos os saquinhos no chão ou outra superfície 

2- Pegar um deles sem tocar nos demais;  

3- jogar para o alto o saquinho escolhido enquanto pega um dos 

outros quatro que estão no chão (sem encostar nos restantes) 

4- Segurar o saquinho na volta, com a mesma mão, antes que ele 

caia no chão; repetir o mesmo para cada um dos quatro saquinhos. 

Observação: Se o jogador tocar num dos saquinhos que 

estão no chão ou deixar algum deles cair da mão, passará a vez ao 

próximo jogador. 

Guardem o jogo para próxima semana! 

Boa sorte! 

 

 

Desafio do dia: 

Convide alguém de sua família para jogar com você! 

 



Terça-feira: 

Dicas do dia: Brincadeiras são fundamentais para 

que as crianças aprendam a lidar com as vitórias e 

derrotas.  

BRINCADEIRA: CHICOTE QUEIMADO 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 A brincadeira pode ser realizada com duas ou mais pessoas. 

Alguém esconde um objeto qualquer e este deverá ser procurado 

pelas outras crianças. Cada vez que alguma criança se aproxima do 

lugar onde o objeto está escondido, a pessoa que escondeu diz: “está 

quente, ou está fervendo”, se a criança se afasta diz “está frio, ou está 

gelado”.  

Quando o objeto é encontrado, quem o escondeu grita: “chicote 

queimado”, e a criança, que achou o objeto passa então a comandar a 

brincadeira. 

 

 

 

 

Desafio do dia: 

Desenhar no caderno os objetos que você 

escondeu ou encontrou. 

 



Quarta-feira: 

JOGO DA VELHA 

Material: Para esta brincadeira você vai precisar de uma base que 

pode ser feita de isopor, papelão, papel, no tamanho de 20 CM por 20 

CM e 10 tampinhas, 5 de uma cor e 5 de outra, para cada jogador. Se 

não tiver tampinhas de cores diferentes, você pode fazer círculos 

pequenos de papel com X e     . 

Para a superfície de 20 x 20cm você deverá desenhar linhas que se 

cruzam da seguinte forma:  

 

 
 

Como jogar:  

1-Você pode tirar no “par ou impar” para ver quem começa. 

2-O primeiro vai colocar sua peça em qualquer quadrado do tabuleiro, 

em seguida o segundo jogador também coloca sua peça.  

3-Os dois tentarão fazer uma sequência de três pecinhas.  

4- No decorrer do jogo é importante ficar atento para a jogada do 

adversário e impedi-lo de fazer a sequência primeiro.  

5-Ganha a rodada quem fizer a sequência primeiro, seja na vertical, na 

horizontal ou diagonal  

 

 

 

 

             

Desafio do dia: 

Como ficou seu jogo? Mande uma foto! 

 



Quinta-feira:  

Dicas do dia: As receitas fazem parte do dia a dia 

da criança e são boas atividades matemáticas, 

pois trabalham noções de medidas e quantidades. 

BOLINHO DE CHUVA 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES: 

2 OVOS 

1XÍCARA(CHÁ) DE LEITE 

1 XÍCARA DE AÇÚCAR 

2 E ½ XÍCARA DE FARINHA DE TRIGO 

1 COLHER(SOPA) DE FERMENTO EM PÓ 

3 COLHERES (SOPA) AÇÚCAR PARA POLVILHAR 

1 COLHER (SOPA) DE CANELA EM PÓ PARA POLVILHAR 

ÓLEO PARA FRITAR 

MODO DE PREPARO: 

MISTURE TODOS OS INGREDIENTES ATÉ OBTER UMA 

MASSA CREMOSA; COM UMA COLHER TIRE UMA PEQUENA 

QUANTIDADE DE MASSA, E FRITE EM UMA PANELA COM ÓLEO 

BEM QUENTE. DEPOIS DE FRITO PASSE OS BOLINHOS NO 

AÇÚCAR E NA CANELA EM PÓ. 

 

 

 

Desafio do dia: 

Escreva no caderno 3 ingredientes da receita 

do seu melhor jeitinho! 

 



Sexta-feira:  

 

Hoje é dia de contação de 

história!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Segunda-feira: 

Dicas do dia: Atividades corporais ajudam as 

crianças a se desenvolverem e auxiliam em outras 

aprendizagens como a alfabetização.  

 

YOGA PARA CRIANÇAS 

 

 

 

 

 

 

Para esta brincadeira vamos assistir o vídeo: Aula de Yoga com a 

professora Cainara.  

Hoje vamos fazer um alongamento imitando os animais, é 

importante o adulto ajudar a criança nos movimentos, mas se não 

conseguirem, não tem problema, façam da melhor forma possível.  

 

 

 

 

 

Desafio do dia: 

Desenhe no caderno o animal que você mais 

gostou de imitar! 

 



Terça-feira: 

E hoje tem... 

  
 

Assista o vídeo “Árvore do saber” e adivinhe as 

charadas.  

O que é o que é? Começa com C e termina com O. Quando é 

filhote é muito fofinho. Quando chega um estranho ele late sem parar? 

O que é o que é? Começa com D e termina com O. viveu a 

milhões de anos, mas hoje só existe seu esqueleto? 

O que é o que é? Começa com F e termina com A. É bem 

pequena, mas trabalha muito? 

O que é o que é? Começa com M e termina com O. Faz barulho 

engraçado e pula de galho em galho? 

O vídeo será disponibilizado pelo professor ou no site da 

Secretaria da Educação. 

Escreva no caderno e desenhe as respostas que pensou, depois 

assista o final do vídeo e veja quantas você acertou! 

 

 

 

 

 

NOME:__________________________DATA:____/___/_____ 

ESCREVA AS RESPOSTAS DAS CHARADAS QUE VOCÊ 

PENSOU E DESENHE AO LADO: 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 



Quarta-feira:  

JOGO DO TAPÃO 

 

 

 

 

 
Material: 2 jogos de cartas do 1 ao 10. 

Você pode confeccionar as cartas com papel sulfite ou qualquer outro 

papel. Você pode também utilizar um baralho. 

 

 

 

Regras do jogo: 

1- Cada jogador receberá 10 cartas do 1 ao 10. 

2- As cartas devem ser embaralhadas e viradas para baixo de maneira 

que ninguém consiga ver as cartas que serão jogadas. 

3- Os jogadores decidem quem deverá começar o jogo; 
4- Dado início ao jogo o primeiro jogador lança uma carta no centro da 

mesa, dando início a sequência numérica, ou seja, o primeiro 
jogador mostra sua carta dizendo “um”, o próximo lança sua carta, 
dizendo “dois”, e assim sucessivamente; 

5- Se um jogador disser um número e sua carta virada corresponder 
ao número dito, todos devem bater a mão sobre a carta.  O último 
que bater a mão leva o monte para si; 

6- O jogo continua até que algum jogador fique sem cartas na mão; 
7- Vence o jogador que conseguir se livrar de todas as suas cartas, ou 

o que tiver menos cartas no monte. 
 

 

 

 

1 2 3 9 8 7 6 5 4 10 

1 2 3 9 8 7 6 5 4 10 

Desafio do dia: 

Poste como foi o jogo! 

 



Quinta-feira: 

Dica do dia: a poesia contribui para a formação do 

imaginário, da sensibilidade estética, do jogo 

simbólico e da criatividade. 
Leitura da pasta: Vamos ler a poesia Leilão de Jardim e 

encontrar algumas palavrinhas.  

Depois de recitar a poesia, vamos desenhar no caderno os 

bichinhos que aparecem nela. Capriche! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME:__________________________DATA:____/___/_____ 

DESENHE OS BICHINHOS QUE APARECEM NA POESIA 

LEILÃO DE JARDIM DE CECILIA MEIRELES. 



Sexta-feira:  

 

Hoje é dia de orientação de um 

especialista! 

 O professor disponibilizará um vídeo 

de apoio e orientação de um profissional 

ligado a saúde da criança e da família!  

 Depois deixará uma linda história 

para o reconto. 

 Boa leitura! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POESIA 
 

LEILÃO  DE  JARDIM 
 

QUEM  ME  COMPRA  UM  JARDIM 

COM  FLORES? 
 

BORBOLETAS  DE  MUITAS  CORES, 

LAVADEIRAS  E  PASSARINHOS, 
 

OVOS  VERDES  E  AZUIS 

NOS  NINHOS? 
 

QUEM  ME  COMPRA  ESTE  

CARACOL? 
 

QUEM  ME  COMPRA  UM  RAIO 

DE  SOL?  
 

UM  LAGARTO  ENTRE  O  MURO 

E  A  HERA, 
 

UMA  ESTÁTUA  DA 

PRIMAVERA? 
 

QUEM  ME  COMPRA  ESTE 

FORMIGUEIRO? 
 

E  ESTE  SAPO,  QUE  É   

JARDINEIRO? 
 

E  A  CIGARRA  E  A  SUA 

CANÇÃO? 
 

E  O  GRILINHO  DENTRO  

DO  CHÃO? 
 

(ESTE  É  O  MEU  LEILÃO!) 

AUTORA:  CECILIA  MEIRELES 


