
EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERNAL  

 

ORIENTAÇÕES AOS PAIS/ RESPONSÁVEIS 

A rotina sugerida abaixo tem como objetivo manter a interação entre a família nesse 
momento tão difícil que todos estão passando. 
Portanto, podem ser realizadas de acordo com a disponibilidade do tempo de vocês, 
utilizando o material que tiver em casa. Caso venham ter alguma dificuldade peçam 
orientação para o professor no grupo de WhatsApp, ou entre em contato com a escola. 
 
OBSERVAÇÃO: O cuidado com o material: pasta de leitura, caderno de desenho e o livro infantil 

são imprescindíveis, e deverão retornar quando as aulas presenciais voltarem. 

 

 

1ª SEMANA 
 

SEGUNDA– FEIRA  
03/08 

TERÇA- FEIRA 
04/08 

QUARTA- FEIRA 
05/08 

QUINTA- FEIRA 
06/08 

SEXTA- FEIRA 
07/08 

Vamos brincar de 
mímica? 
 Ver orientações. 

Vamos montar uma  
Torre.  
Ver orientações. 

Vamos fazer um 
desenho mágico? 

Vamos para cozinha 
e preparar uma 

deliciosa Receita: 
Bolo de Cenoura. 
Ver orientações. 

Vamos mexer o corpo 
com o relaxamento de 

Ioga 1. 
Ver orientações. 

Depois conte ou 
deixe um emoji para 
professora no grupo. 

Dica: Faça um 
desenho de como foi à 
brincadeira em seu 
caderno 

Ver orientações 
abaixo. 

Dica: Faça um 
desenho de como foi 
à feita a receita do 
bolo em seu caderno. 

Sugestão de Leitura: 
Orientações sobre o 

COVID - 19 

 

 
 
 



Segunda-feira 03/08 
 

Hoje vamos brincar de: MÍMICA 

Todos que estiverem em casa podem participar da brincadeira. 

Inicie a brincadeira perguntando: 

 Vocês conhecem a brincadeira de mímica? 

 Alguém aqui já brincou de mímica? 

 Vamos brincar? 

O adulto começa fazendo gestos imitando um animal, por exemplo, até que alguém descubra. Depois que 

o adulto fizer algumas mímicas, peça para criança fazer a dela. 

DICA: pode pegar o caderno de desenho, um lápis ou canetinha, colocar os nomes dos participantes e 

pedir que a criança faça uma marcação de quem acertou. Quando terminar a brincadeira, peça para a 

criança contar e colocar o número correspondente na frente da quantidade de acertos de cada 

participante. 

DESAFIO: Compartilhe no grupo com a professora quem fez mais pontos e quem fez menos pontos. 

DIVIRTAM-SE!!!! 

Terça-feira – 04/08 

Brincadeira: Montando Torre (brincadeira em família) 

Material: Para essa brincadeira você irá precisar de 10 copos de plástico ou descartável, podem ser do 

mesmo tamanho ou  de diferentes tamanhos, para que a criança possa empilhá-los.  

Como brincar: Disponibilizar para a criança potes ou copos de plástico, ou descartável para que brinquem. 

Após um tempo que brincarem, peça para que monte uma torre e observem a sequência que usaram para 

montar essa Torre, sendo do copo/pote maior para o copo/pote menor. Equilibrando os copos/potes como 

no modelo abaixo: 

  

Depois de brincarem, pergunte o que foi mais difícil no momento de montar a torre. Agora faça um 

desenho de como foi à brincadeira em seu caderno. 

 

 

NOME:_____________________ DATA:________/_______/_______ 

DESENHE A BRINCADEIRA: MONTANDO TORRE 

 

 



DESAFIO: Faça um campeonato com alguém da sua família para ver quem monta a Torre em menos tempo 

e compartilhe no grupo fazendo um comentário ou uma foto de quem ganhou. 

 

Quarta-feira – 05/08 
 

Vamos iniciar o nosso dia fazendo um desenho mágico. 
 
 
 
 

 

 

 

 

Você sabe o que é um desenho mágico? Vamos fazer uma experiência para descobrir.  A professora disponibilizará 

o vídeo no grupo. 

Para o desenho mágico você vai precisar de: 

 Papel toalha, ou guardanapo de papel; 

 Canetinhas coloridas; 

 Pote de plástico ou bacia média; 

 Água para colocar no pote ou bacia;  

Como fazer: 

 Apresente para criança todos os materiais que serão usados para fazer o desenho mágico. 

 Dobre a folha ao meio. 

 Peça para criança desenhar na folha dobrada com a canetinha preta, só o começo do desenho. 

 Depois abra a folha e na sombra do desenho peça para a criança terminar de desenhar o que falta 

usando outras cores de canetinha. 

 E por último dobre a folha como estava antes e coloque na bacia. 

 Agora fale: Desenho mágico!!! 

 Veja o que aconteceu!!!!!  

 

 

  

 
 
 
 
 
 

DESAFIO DO DIA 

Que desenho mágico apareceu no seu papel? 

Compartilhe no grupo 



Quinta-feira – 06/08 
 

Vamos fazer uma receita? 
Você gosta de bolo de cenoura? 
Qual é o animal que também gosta de cenoura? O coelho. 
Com que letra começa CENOURA? 
Você conhece alguém que comece com a letra C? 
 

AQUI VAI A NOSSA RECEITA 
BOLO DE CENOURA 

 

Ingredientes:      
                                                                                         
3 cenouras médias                                                  
3 ovos          
1 xícara de óleo 
2 xícaras de açucar                                                                                                                                                                                                        
2 ½ xícaras de farinha de trigo                                                                                                                                                                      
1 colher de fermento em pó 

 

Cobertura 
 

1 colher de margarina 
5 colheres de chocolate 
4 colheres de açucar 
½ xícara de leite 
 

 
Modo de preparo da massa: 
No liquidificador bata os ovos, o óleo e as cenouras, enquanto isso prepare os outros ingredientes em 
uma tigela: o açúcar, a farinha de trigo e o fermento. Em seguida, misture o que foi batido no 
liquidificador aos ingredientes da tigela. Unte a forma e despeje toda a massa. Leve para assar  em forno 
médio por 40minutos.  
 
Cobertura: 
Coloque todos os ingredientes em uma panela e leve ao fogo até engrossar. Depois é só cobrir o  bolo. 
Agora é só se deliciar!!!!!!! 
 
DICA: Peça para a criança ajudar no momento da receita medindo os ingredientes e mexendo a massa. 
Caso não goste de bolo de cenoura pode fazer uma receita de sua preferência. 
Depois de degustar sua receita, faça um desenho bem bonito e compartilhe no grupo com a professora. 
 

 

 

                 

 
 
 

 
 

DESAFIO: Compartilhe no grupo com a professora a sua receita pronta. OK... 
 

 

 

 

NOME:___________________________________DATA:___/__/_______ 

DESENHE A RECEITA DO BOLO 

 



Sexta- feira – 07/08  

 

 
Vamos mexer o corpo com o relaxamento de Ioga. 
Por que a yoga é importante para as crianças? 
A yoga ajuda na autoestima da criança e é ótima para realizar em grupo, pois instiga a colaboração mútua.  
 
As crianças também sofrem com ansiedade e estresse. A yoga é uma ótima opção para acalmar a mente, 
diminuir os batimentos cardíacos, controlar a respiração, aliviar o estresse e aumentar a qualidade de vida. 
Agora vamos nos exercitar. 
 
A professora irá disponibilizar o vídeo no grupo. 

 

Sugestão de leitura: Conto do Coronavírus, a professora disponibilizará no grupo. 

 

 
 

https://namucursos.com.br/blog/yoga1/iyengar-yoga-para-aliviar-o-estresse/


2ª SEMANA 
 

SEGUNDA – FEIRA 

10/08 
TERÇA- FEIRA 

11/08 
QUARTA- FEIRA 

12/08 
QUINTA- FEIRA 

13/08 
SEXTA- FEIRA 

14/08 
Vamos contar os 
objetos de nossa 

casa? 

Vamos montar uma  
Escada. 
Ver orientações. 

Vamos bater palmas 
ao rítmo da música? 

Momento da história 
A professora vai 

contar uma história 
bem legal para 

vocês. 

Vamos mexer o corpo 
com o relaxamento de 

Ioga 2. 
 

Desenhe no caderno 
a quantidade dos 

objetos. 

Dica: Faça um 
desenho de como foi 
à brincadeira em seu 

caderno. 

Vamos começar... 
Ver orientações abaixo. 

Agora é só relaxar 
para ouvir. 

Ver orientações. 
 

 

Segunda-feira - 10/08 
 

Brincadeira: Contando objetos da casa 

Vamos contar as portas, as camas, as lâmpadas, as cadeiras, que temos em nossa casa? 

Para essa brincadeira você vai precisar de: 

 Palitos de sorvete ou qualquer outro material disponível (tampinhas, pedrinhas...) para representar 

a quantidade; 

 Caderno; 

 Canetão. 

Como fazer: 

 Convide a criança a visitar todos os cômodos da casa, ajudando-a a observar a quantidade de: 

portas, camas, lâmpadas e cadeiras. 

 Para cada item que a criança contar, ela vai utilizar pedrinhas, palitos ou outro material para 

registrar a quantidade encontrada.  

Por exemplo: 

 Foram contadas 4 portas, ela deve pegar 4 pedrinhas; 6 lâmpadas pegam-se 6 pedrinhas. 

 Após a criança realizar a contagem de todos os objetos sugeridos, solicite à criança que represente 

as quantidades no caderno, desenhando um palitinho ou bolinha para cada um dos objetos 

encontrados.  

Obs: O responsável pode listar no caderno o nome dos objetos para que a criança represente na frente 
de cada um a quantidade encontrada. 

 

  

 
 

 

NOME:__________________________________DATA:___ /___/___ 

DESENHE A BRINCADEIRA: CONTANDO OBJETOS 

  PORTA                                                LÂMPADAS 

  CAMAS                                               CADEIRAS 



Terça-feira – 11/08 

Brincadeira: Montando Escada (brincadeira em família) 

Material: Para essa brincadeira você irá precisar de 8 potes ou copos de plástico,  de diferentes tamanhos, 

para que a criança possa manuseá-los.  

Como brincar: Disponibilizar para a criança os potes ou copos de plástico, para que brinquem. Após um 

tempo que brincarem, peça para que monte uma escada  usando os potes ou os copos e  observem a 

sequência  que usaram para montar a escada , sendo do copo  maior para o copo menor. Como segue o 

modelo abaixo: 

 

Depois de brincarem, pergunte o que foi mais difícil no momento de montar a escada, porque montaram 

dessa forma. 

DICA: Agora faça um desenho de como foi à brincadeira em seu caderno. 

 

 

DESAFIO: Compartilhe no grupo fazendo um comentário ou uma foto da sua escada, ou um áudio de como 

você montou a escada. 

Quarta-feira – 12/08 

Brincadeira: Batendo palmas ao ritmo da música 

Hoje vamos iniciar uma brincadeira bem legal, vamos bater palmas ao ritmo da música. 
 

A professora irá disponibilizar o vídeo e a música no grupo. 
 

Você vai precisar de bastante atenção para brincar!!! 

Materiais necessários: 

 4 pratinhos de plástico ou pode substituir por 4 folhas sulfites 

 4 objetos para colocar no prato, pode ser bolinha, copo de plástico ou outro que tiver disponível e 

sirva dentro do prato ou da folha sulfite. 
 

 

NOME:_____________________ DATA:________/_______/_______ 

DESENHE A BRINCADEIRA: MONTANDO ESCADA 

 

 



Como brincar: 

 Colocar os 4 pratinhos, um ao lado do outro, em cima de uma mesa. 

 Convide a criança a ficar de frente para eles. 

 Deixa o primeiro prato vazio, no segundo coloca um objeto, o terceiro deixa vazio e no quarto prato 

coloca 2 objetos. 

  A criança terá que fazer gestos de acordo com as orientações abaixo: 

 Na frente do prato vazio terá que bater as mãos na mesa; 

 No prato com um objeto terá que bater uma palma, no prato com 2 objetos terá que bater 2 

palmas. 

Obs: Pode repetir a brincadeira variando os gestos e o número de objetos. 

 

Quinta-feira – 13/08 
 

Momento da história 

A professora vai contar uma história bem legal para vocês. 

DICA: Envie um comentário no grupo sobre a história. 

 

Sexta-feira – 14/08 

 

Vamos mexer o corpo com o relaxamento de Ioga. 
Por que a yoga é importante para as crianças? 
A yoga ajuda na autoestima da criança e é ótima para realizar em grupo, pois instiga a colaboração mútua.  
 
As crianças também sofrem com ansiedade e estresse. A yoga é uma ótima opção para acalmar a mente, 
diminuir os batimentos cardíacos, controlar a respiração, aliviar o estresse e aumentar a qualidade de vida. 
Agora vamos nos exercitar. 
 
A professora irá disponibilizar o vídeo no grupo. 

https://namucursos.com.br/blog/yoga1/iyengar-yoga-para-aliviar-o-estresse/


 

 

 

 


