
ORIENTAÇÕES AOS RESPONSÁVEIS 
Estamos melhorando nossas orientações para ajudar nesta quarentena, visto que é na família 

que a criança vivencia e constrói 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 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? 

1º SEMANA 
SEGUNDA-FEIRA 

-BRINCADEIRA 
DENTRO OU FORA 
VER REGRAS ABAIXO  

-OUVIR UMA 
HISTÓRIA 

TERÇA-FEIRA 

-CAIXA SURPRESA: 
BRINCAR 

-LISTAR 3 OBJETOS 
RETIRADOS DA 
CAIXA 

QUARTA-FEIRA 

-BRINCAR DE 
AMARELINHA  

-VER REGRAS 
ABAIXO 

QUINTA-FEIRA 

-BRINCANDO DE 
ESPELHO VIVO 

-OUVIR UMA 
HISTÓRIA 

SEXTA-FEIRA 

-OFICINA DE 
CARIMBO: VAMOS 
CRIAR DIVERSAS 
FORMAS PARA 
CARIMBAR COM O 
GUACHE. 

-DEPOIS DE CRIAR 
OS CARIMBOS 
VAMOS CARIMBAR 
NO CADERNO. 

 

 

Segunda-feira 

SEGUNDA-FEIRA 

-BRINCADEIRA 
DENTRO OU FORA 
VER REGRAS 
ABAIXO  

-OUVIR UMA 
HISTÓRIA 

 

 

Brincadeira dentro e fora: Essa brincadeira é bem divertida e ajuda a criança a 

desenvolver muitas habilidades corporais, além de alegrar a quarentena! 

Ela é bem simples e só precisa de uma fita adesiva, corda ou giz para riscar no chão e 

a música: Dentro e fora que será passada pelo professor. 



Primeiramente ensinamos o que é dentro e o que é fora, depois você pode brincar 

como se fosse morto ou vivo: dentro, fora e ver se a criança aprendeu. 

Já aprendeu? Agora é só ligar a música e dançar dentro e fora!  
 

 

Terça-feira 

TERÇA-FEIRA 

-CAIXA 
SURPRESA: 
BRINCAR 

-LISTAR 3 
OBJETOS 
RETIRADOS DA 
CAIXA 

 

 

Brincadeira caixa surpresa:  

Disponibilize uma caixa ou saco que não seja transparente, coloque nele um objeto do 

cotidiano. Exemplo: Milho, brinquedo, arroz, prendedor, bombril, etc...  

Depois fale para criança que esta é uma caixa fantástica, e que para descobrir o que 

tem dentro ela deve colocar a mão pelo buraco e tocar. É importante que ela esteja com os 

olhos vendados.                  Vá perguntando para a criança as características do objeto: é 

duro, é fofinho, etc... 

Depois pergunte o que ela acha que é. Você pode dar 3 chances, se não acertar, não 

tem problema! Pedir que a criança retire o objeto da caixa e descubra. 

Troque o objeto e assim vá brincando de adivinhação. 

Terminado a brincadeira, escreva no caderno 3 objetos mais legais que foram 

descobertos e desenhe.  

OBS: Nesse momento deixe que ela escreva do seu jeitinho. 

 

Quarta-feira  

 

QUARTA-FEIRA 

-BRINCAR DE 
AMARELINHA  

-REGRAS ABAIXO 

 

Amarelinha: 

Quem nunca brincou de amarelinha? Essa brincadeira é muito divertida! 

Para brincar precisaremos traçá-la no chão, depois colocar os 
números e encontrar uma boa pedrinha para jogar! 

O jogador iniciará jogando a pedrinha no número 1 (tem que 
acertar dentro do quadrinho). Em seguida vai pulando com um pé em 
cada quadradinho, só não pode pisar na casinha que está marcada. 

Volta pulando até chegar à casinha com a pedrinha e a pega. 
Se acertar o percurso, joga na casinha de número 2, e faz o 

mesmo procedimento. Se não acertar a próxima casinha da sequência 
perde a vez. 

Ganha quem conseguir chegar até o 10. 

NOME:__________________________DATA:___/___/_____ 

-ESCREVA O NOME DE 3 OBJETOS MAIS LEGAIS DA 

BRINCADEIRA E DESENHE: 

------------------------ 

------------------------ 

------------------------ 



Quinta-feira  

 

  QUINTA-FEIRA 

-BRINCANDO DE 
ESPELHO VIVO 

-OUVIR UMA 
HISTÓRIA 

 

Brincando de espelho vivo: Uma criança fica em frente à outra pessoa, sentada com 

as pernas cruzadas (tipo borboleta). Uma criança começa o movimento e o outro participante 

imita e vice-versa. Pode usar o corpo todo para fazer movimentos.  

A criança pode imitar: animais, alguém cozinhando, comendo, dormindo, etc, é 

necessário que o outro faça os mesmos movimentos. 

Para terminar vamos ouvir uma bela história. 

 

Sexta-feira  

 

SEXTA-FEIRA 

-OFICINA DE 
CARIMBO: VAMOS 
CRIAR DIVERSAS 
FORMAS PARA 
CARIMBAR COM O 
GUACHE. 

-DEPOIS DE CRIAR 
OS CARIMBOS 
VAMOS CARIMBAR 
NO CADERNO. 

 

Oficina de carimbos: Providenciar retalho de EVA, papelão, sucatas e itens básicos do 

material escolar como: tinta, lápis e tesoura. 

A criança deve desenhar figuras: bichinhos, borboleta, flores, bonecos ou letras do 
alfabeto no EVA ou papelão ou buscar objetos interessantes para carimbar como rolo de 
papel higiênico, tampinhas de garrafa, fundo de garrafa pet... 

Em seguida mergulhar cada molde recortado ou objeto na tinta e pressionar sobre a 
superfície desejada, deixar secar. 

Finalizar o carimbo com desenhos bem caprichados! 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

NOME:__________________________DATA:___/___/_____ 

-VAMOS CARIMBAR E COMPLETAR O DESENHO. 



2º SEMANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda-feira  

 

 

 

 

Mala de histórias: Usando brinquedos, a criança pode dar asas à imaginação e criar 

histórias interessantes. Vamos ajudá-la a elaborar essas histórias? 

Vamos precisar de mala de viagem, mochila ou caixa que simbolize uma mala, 

banquinhos ou cadeiras e brinquedos diversos da criança.  

Para começar, é preciso que a criança coloque na mala os brinquedos de que ela mais 

gosta e que quer que façam parte das histórias. Depois, faça uma espécie de tour pela casa 

segurando a mão da criança e passeando pelos cômodos. Se tiverem mais familiares em 

casa, combinem antes que, ao passear com a criança, eles deverão falar para ela, por 

exemplo: “Olá! Tudo bem? Para onde vocês estão indo e o que carregam?”. Você e a criança, 

então, deverão informar que estão carregando a “Mala das histórias”.  

Após o tour pela casa, escolha um local bem confortável, de preferência de que a 

criança goste e no qual se sinta à vontade. Tire os brinquedos de dentro da mala, e, juntos, 

comecem a construir a história dando nome aos brinquedos, que, neste momento, se tornarão 

personagens. Peça à criança para contar a história. Para isso, prepare o espaço com 

banquinhos ou cadeiras e convide os demais familiares para ouvi-la. Não se esqueça de 

parabenizar a criança quando ela acabar; afinal, o trabalho dela foi primoroso.  Você pode 

fotografar ou gravar este momento e enviar para a professora. 

 

SEGUNDA-FEIRA 

-MALA DE HISTÓRIAS  -CRIANDO A HISTÓRIA 
 

TERÇA-FEIRA 

-RECORTANDO 
CÍRCULOS 

-MONTANDO FIGURAS 
COM CÍRCULOS 

QUARTA-FEIRA 

-BRINCADEIRA 
ESCRAVOS DE JÓ 

-OUVIR UMA HISTÓRIA E 
UM RECONTO. 

QUINTA-FEIRA 

-VAMOS CONVERSAR 
COM ALGUÉM DA 
FAMÍLIA SOBRE AS 
BRINCADEIRAS DA 
INFÂNCIA DELAS 

-PEÇA PARA QUE ELA TE 
ENSINE A BRINCAR. 

SEXTA-FEIRA 

-BOLINHA NA CAIXA 
VEJA COMO FAZER NAS 
REGRAS ABAIXO. 

-BRINCAR LIVREMENTE 

SEGUNDA-FEIRA 

-MALA DE 
HISTÓRIAS  

-CRIANDO A 
HISTÓRIA 
 



Terça-feira 

 

 

 
 

 

Recortando Círculos: Nesta atividade você vai precisar recortar círculos de diversos 

tamanhos e cores, se não tiver papel colorido peça para a criança pintar. Com os círculos 

prontos você vai convidar a criança a criar desenhos com esta forma. Você poderá usar o 

círculo dobrado ao meio. Use a criatividade! 

Sugestões e modelos:  

 

 

 

 

 

Quarta-feira 

 

 

 

Escravos de Jó: Para brincar de escravos de Jó, vamos precisar de copos (um para 

cada participante). 

O adulto primeiramente assiste ao vídeo ensinando como se faz. Depois é ligar a 

música e se divertir!!!  

OBS: O professor irá disponibilizar o vídeo e a música no whatsapp. 

 

 

 

 

Depois da brincadeira vamos ouvir e recontar uma história. Pode ser uma que você 

goste muito! 

 

 

 

TERÇA-FEIRA 

-RECORTANDO 
CÍRCULOS 

-MONTANDO 
FIGURAS COM 
CÍRCULOS 

QUARTA-FEIRA 

-BRINCADEIRA 
ESCRAVOS DE JÓ 

-OUVIR UMA 
HISTÓRIA E UM 
RECONTO. 

NOME:__________________________DATA:___/___/_____ 

-CRIANDO COM CÍRCULOS: 



Quinta-feira 

 

 

 

 

 

Brincadeira de família: Você gosta muito de brincar? Já parou para 

pensar que um dia seus pais ou parentes mais próximos já foram crianças?  

Talvez nem tenham brincado das mesmas brincadeiras, então do que será 

que brincavam? 

PERGUNTE A ALGUÉM QUE VOCÊ GOSTE MUITO COMO ERA A BRINCADEIRA 

QUANDO ELA ERA PEQUENA. PEÇA QUE TE ENSINE E DEPOIS CONTE NO GRUPO DE 

WHATSAPP QUAL BRINCADEIRA FOI ESCOLHIDA. 

VOCÊ PODE PEDIR PRA UM ADULTO ESCREVER NO GRUPO PARA QUE SEUS 

COLEGAS POSSAM SABER OU FALAR NO ÁUDIO. 

Sexta-feira 

 

 

 

Bolinha na caixa: Você vai precisar nessa brincadeira: Rolinhos de papel higiênico ou 

qualquer papel para fazer os rolinhos, uma tampa de pizza ou qualquer caixa de papelão e 

uma bolinha.  

Recorte os rolinhos de papel higiênico ao meio e coloque números, cole na tampa da 

caixa de pizza como está no modelo abaixo, e deixe secar.  

Depois de seco coloque a bolinha no centro e brinque de passá-la no meio dos rolinhos 

seguindo a sequência numérica, você vai ter que ter muita atenção para não deixar a bolinha 

cair!!! 

Sugestão: Se não tiver cola, recorte o fundo da caixa e encaixe os rolinhos. 

 

 

QUINTA-FEIRA 

-VAMOS CONVERSAR 
COM ALGUÉM DA 
FAMÍLIA SOBRE AS 
BRINCADEIRAS DA 
INFÂNCIA DELAS 

-PEÇA PARA QUE ELA 
TE ENSINE A BRINCAR. 

SEXTA-FEIRA 

-BOLINHA NA CAIXA 
VEJA COMO FAZER NAS 
REGRAS ABAIXO. 

-BRINCAR LIVREMENTE 


