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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. 

O MATERIAL ENVIADO AOS PAIS, DEVERÁ RETORNAR 

QUANDO AS AULAS VOLTAREM. PORTANTO É NECESSÁRIO 

CUIDAR E USAR COM RESPONSABILIDADE!  (CADERNO DE 

DESENHO, PASTA DE LEITURA E O LIVRO INFANTIL). 

Brincar em família!  Vamos começar? 
 



Segunda-feira: 
Brincadeira Torre de copos 

 

 

 

 

 

Material: Para essa brincadeira você precisará de 10 

copos descartáveis ou de plástico. 

      Como fazer: Você irá fazer uma base com 4 copos, em 

cima deles você terá que equilibrar 3 copos, depois 2 e 

finalmente 1 concluindo a torre.  

      Depois de concluir a torre pela primeira vez, que tal fazer 

novamente e pedir para a mamãe marcar o tempo? 

      Quanto mais você treinar, mais rápido você conseguirá 

concluir. 

      Se quiser adicione mais copos e sua torre ficará cada vez 

maior.  

Boa sorte! 

 

 
 

 

 

 

 

Desafio do dia: 

Convide alguém de sua família e faça um 

campeonato e poste no grupo quem ganhou o 

campeonato. Para vencer você precisa 

empilhar os copos em menos tempo. 

 



Terça-feira: 

Dicas do dia: Contar histórias para as crianças 

antes de dormir, acalma e relaxa, fazendo com a 

criança tenho uma boa noite de sono. 

 

Brincadeira Pipoquinha maluca 

Material:  

 UM COPO OU LATA, UM RECIPIENTE RASO, SEIS PIPOCAS 

OU SEIS PEDACINHOS DE PAPEL AMASSADOS; 

 PAPEL PARA FAZER O PLACAR; 

 CANETINHAS PARA COLOCAR OS NOMES E ANOTAR OS 

PONTOS NO PLACAR. 

Como fazer:  

 Coloque o recipiente raso a frente do copo ou lata; 

 Entregue a criança as seis pipoquinhas, que devem ser 

colocadas uma a uma sobre o copo ou lata; 

 Convide a criança a soprar a pipoquinha para que ela caia 

sobre o recipiente raso; 

 Após soprar as seis pipoquinhas, a criança anotará no 

placar o número de seus acertos. 

A brincadeira terá três rodadas. Ao término da brincadeira 

somam-se os pontos. Vence quem tiver o maior número de 

pontos. 

Obs: A professora irá disponibilizar o vídeo no grupo. 

-Desenhe no caderno como foi a brincadeira e mande para 

professora. 



Quarta-feira: 

Dicas do dia: A higiene bucal é muito importante, 

pois além de evitar as cáries, evitam outras 

doenças que são prejudiciais a nossa saúde.  

Brincadeira Pega gelo 

Para realizar essa brincadeira será necessário 2 ou mais 

jogadores. 

 Vamos para as regras? 
 

Materiais: Você vai precisar de: 

 POTES 

 COLHERES 

 ÁGUA E GELO 

Como fazer: 

 Coloque no centro da mesa um pote com os gelos e a 

água; 

 Em seguida entregue para cada jogador um pote vazio e 

uma colher; 

 Com a colher na mão cada jogador tentará pegar o maior 

número de gelos possíveis, até acabarem  todos que 

estão dentro do pote. 

  Ao terminar de pegar os gelos, cada jogador irá contar 

quantos gelos pegou. 

 Ganha o jogador que conseguir pegar mais gelos com a colher. 

             

 

 

Desafio do dia: 

Quantos gelos você conseguiu pegar? 

 



Quinta-feira:  

Ditado das partes do corpo 

     Materiais: Você vai precisar de:  

 CADERNO DE DESENHO 

 CANETINHA, GIZ DE CERA E LÁPIS DE COR. 

   

   Como fazer:  

 Para começar a brincadeira vamos ouvir e dançar a 

música: Cabeça, ombro, joelho e pé. 

 Depois relembrar as partes do corpo. 

 Explicar para criança que ela irá fazer um desenho de um 

boneco ou boneca, mas que só desenhará a partir de um 

ditado. Ex: Desenhe a cabeça, agora os olhos, depois o 

nariz, e assim por diante. 

 Depois de terminado o ditado não esquecendo nenhuma 

parte do corpinho do boneco(a) complete o desenho. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Desafio do dia: 

Dê um nome para seu boneco ou boneca e 

poste no grupo. 



Sexta-feira:  

 

Hoje é dia de contação de 

história!!! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Segunda-feira: 

Dicas do dia: Colocar as crianças para ajudar em 

pequenas tarefas de casa ajuda a desenvolver a 

autonomia e a responsabilidade. 

Brincadeira Acerte ao alvo 
Materiais: 

 PAPEL COLORIDO OU EVA 

 CANETÃO 

 GIZ OU FITA CREPE 

 BOLA PEQUENA 

 

 Desenhar ou recortar as formas geométricas (quadrado, triângulo, círculo e 

retângulo) de cores e tamanhos diferentes. Colar as formas num papel 

grande ou direto na parede, ou se preferir pode desenhar no cartaz.  

Como brincar: 

 Fazer uma marcação no chão onde a criança fará sua jogada. Entregar 

uma bola pequena para fazer os arremessos sob o comando de um adulto.  

 O adulto fala o nome de uma forma geométrica e a criança terá que acertar 

no alvo correto. Se acertar marca ponto! 

 Exemplo: Acerte o círculo! E a criança terá que tentar acertar. 

 

 

 

 

 

 

 

Desafio do dia: 

Quantos pontos você 

fez? Poste no grupo. 



Terça-feira: 

E hoje tem... 

 

  
 

 

EXEMPLOS DE CHARADA:  

1- O QUE É O QUE É QUE TEM BOCA, MAS NÃO FALA? 

2- O QUE É QUE A GALINHA FAZ QUANDO ESTÁ COM 

FEBRE? 

3- O QUE É O QUE É QUE SÓ TRABALHA QUANDO LHE 

BATEM NA CABEÇA? 

4- O QUE É O QUE É TEM CAPA, MAS NÃO É HERÓI, 

TEM FOLHAS, MAS NÃO É ÁRVORE? 

 

RESPOSTAS: 1-FOGÃO, 2-BOTA OVO COZIDO, 3-PREGO, 

4-CADERNO. 

Peça para as crianças desenharem as respostas 

no caderno de desenho 

 

 

 



Quarta-feira:  

Dica do dia: Os cuidados com os alimentos são 

fundamentais. Lave frutas, legumes e verduras e 

sempre conserve os alimentos bem tampados. 

 

Atividade cardápio da semana 
Material:  

 CADERNO DE DESENHO 

 LÁPIS GRAFITE 

 BORRACHA 

 LÁPIS DE COR 

 CANETINHA 

 Como fazer: 

Vamos pensar nas comidas que comemos durante a semana? 

Converse com a mamãe ou um responsável!   

Agora vamos fazer um cardápio?  

 

 

 

 

Você pode escrever no caderno os pratos que você comeu 

durante a semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cardápio é uma lista de 

comidas que são oferecidas 

as pessoas num restaurante 

ou lanchonete! 

    CARDÁPIO DA 

SEMANA 

DESENHE OS ALIMENTOS 

QUE LISTOU: 

MENU 

1______________ 

2-_____________ 

3-_____________ 

4-_____________ 



Quinta-feira: 
Leitura da pasta: parlendas - Leia com seu filho a parlenda e 

procure algumas palavrinhas. 

Brincadeira Corrida da minhoca  

Material: 

 FOLHA DE SULFITE 

 CANUDINHO DE PLÁSTICO OU TUBINHO DE CANETA 

 CANETÃO 

 TESOURA 

Como fazer: 

 Recortar a folha de sulfite medindo 15 cm de comprimento e 4 cm 

de largura. Em seguida dobrar a tira a cada 2 cm de um lado para 

o outro para fazer o corpo da minhoca e com o canetão desenhar  

o rostinho da minhoca. 

 Depois de pronta, realizar a brincadeira. Será necessário 2 

minhoquinhas para a corrida.  

 Faça uma linha de saída e chegada.  

 Para que a minhoca corra, é necessário um canudo para ir 

soprando e criando movimentos. 

 Ganha quem chegar primeiro.   

Dica: Caso não tenha canudo ou tubo de caneta, você mesmo pode 

fazer seu canudo com a folha de sulfite, basta enrolar o papel no 

lápis, para dar a forma de canudo.  

 

 

.  

 

 

 
 

 

 

Desafio do dia: 

Poste um emoji para 

mostrar se gostou da 

brincadeira! 

 



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 



PARLENDAS 

 

BATE,  BATE,  RELOGINHO 

BATE,  BATE,  SEM  PARAR 

MARCA  AS  HORAS  E  OS  MINUTOS   

BATE,  BATE  SEM  ERRAR. 

 

****** 

MINHA  GENTE,  VENHA  VER, 

ESSE  MUNDO  COMO  É; 

SAPO  NASCEU  SEM  CABELO, 

COBRA  NASCEU  SEM  PÉ. 

 

******* 

JUCA  PINDUCA 

LADRÃO  DE  AÇÚCAR 

PULOU  A  JANELA 

CAIU  NA  ARAPUCA. 

 
 

 



MÚSICA 

MARINHEIRO  SÓ 

 

AH,  EU  NÃO  SOU  DAQUI 

MARINHEIRO  SÓ 

EU  NÃO  TENHO  AMOR 

MARINHEIRO  SÓ 

EU  SOU  DA  BAHIA 

MARINHEIRO  SÓ 

DE  SÃO  SALVADOR 

MARINHEIRO  SÓ 

 

Ô  MARINHEIRO,  MARINHEIRO 

MARINHEIRO  SÓ 

QUEM  TE  ENSINOU  A  NAVEGAR 

MARINHEIRO  SÓ 

FOI  O  TOMBO  DO  NAVIO 

MARINHEIRO  SÓ 

OU  FOI  O  BALANÇO  DO  MAR 

MARINHEIRO  SÓ. 

 

LÁ  VEM,  LÁ  VEM 

MARINHEIRO  SÓ 

COMO  ELE  VEM  FACEIRO 

MARINHEIRO  SÓ   

TODO  DE  BRANCO 

MARINHEIRO  SÓ 

COM  SEU  BONEZINHO 

MARINHEIRO  SÓ 

 
 


