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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: 

Dicas do dia: É importante sempre conversar com 

a criança sobre seus medos e ansiedades. 

Pergunte sobre como se sente e converse 

diariamente.  

 

 

 

 

 

Brincadeira Pano Encantado 
 

Material: Um pano (lençol, toalha de mesa ou TNT), 

música ou vídeo Pano Encantado (Lu Chamusca) no Youtube. 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=H7IUS4BkOYI 

 Como fazer: Convidar a criança para criar movimentos 

com o tecido. É importante ter em mãos um tecido qualquer e 

depois ouvindo a música tentar criar os movimentos propostos. 

Ouvir ou assistir o vídeo Pano encantado (Lu Chamusca) como 

sugestão para depois criar outros movimentos. 

Duas ou mais pessoas seguraram o tecido e ao som da 

música, e devem repetir os gestos propostos por ela. 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H7IUS4BkOYI


Terça-feira: 
 

 

 

 

 

Brincadeira Boliche 

Material: Garrafas pets, garrafas de leite ou outro material 

a disposição, bola pequena. 

Como fazer: Confeccionar um boliche usando seis 

garrafas (pet ou de leite, etc.). Desenhar um triângulo no chão 

para arrumar as garrafas. Fazer uma linha de 

aproximadamente um metro de distância dos pinos para 

marcar o lugar, de onde a criança vai jogar a bola. 

        Depois que a criança jogar a bola, pedir para ela 

contar quantos pinos derrubou. 

Você pode combinar 5 jogadas e marcar os pontos para 

somar ao final para ver quem venceu. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Desafio do dia:  

Mande no grupo qual foi 

a jogada em que você 

derrubou mais pinos. 



Quarta-feira: 

Dicas do dia: Cuidar da alimentação é importante, 

por isso não se esqueça de se alimentar no 

horário correto e consumir alimentos saudáveis! 

Receita Bolo de cenoura 

Materiais: Ingredientes para o bolo de cenoura, lápis de cor,canetinhas 
coloridas, lápis preto, borracha. 

Ingredientes:  
3 cenouras grandes 
3 ovos 
1 xícara de óleo 
2 xícaras de açúcar 
2 e 1/2 xícaras de farinha de trigo 
1 colher de fermento em pó 
 
Cobertura: 
1 colheres de margarina 
5 colher de chocolate 
½ xícara de leite 
4 colheres de açúcar 

 
Como fazer: Iniciar a confecção do bolo interagindo com a criança. Inicie com a 

mistura a farinha de trigo, o açúcar e o fermento numa tigela. Bater os ovos, o óleo e as 
cenouras no liquidificador. Em seguida, misture o que foi batido no liquidificador aos 
ingredientes que estão na tigela, levar para assar em forno pré aquecido por 30 minutos, em 
uma forma untada com margarina. 

Cobertura: Leve todos os ingredientes ao fogo até engrossar.  
 

Como fazer com as crianças: Peça ajuda para criança. Separe os 
ingredientes e vá pedindo pra que ela participe das receitas fazendo a medição 
das quantidades, que ajude a mexer ou quebrar os ovos, etc.  

Se a crianças não gostar de bolo de cenoura, você pode fazer outra 
receita, o importante é interagir e aprender. 

Desenhar a receita no caderno pode ser bem divertido ao final dessa 
experiência! Então, mãos à obra! 

Ao final você pode mandar um joinha, foto, áudio relatando a experiência 
ao grupo, como preferir. 

 
 

 
 



Quinta-feira:  

 

 
 

 
 

 

Conversa em família 

Conversar com a criança sobre seus familiares, contando histórias 

sobre os parentes: como nasceram, tradições, alimentos, coisas que 

gostam de fazer, enfim o que sabem a respeito das pessoas mais 

próximas: mamãe, papai, irmão, avós ou pessoas que moram com 

você.  

Dica: Você poderá utilizar fotos antigas para enriquecer a 

atividade. 

Desenhar com a criança os membros de sua família, descrevendo 

como eram, contando histórias de vivências diversas. Convidar a 

criança a escrever os nomes dos familiares. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desafio do dia:  

Mande uma foto de alguém 

especial ou conte em 

áudio alguma história da 

sua família. 



Sexta-feira:  

 

Hoje o professor postará um vídeo de carinho e esperança para 

motivar as crianças nesse período difícil de nossas vidas. 

E deixará uma linda história para vocês! 

 

Espero que gostem e matem um pouco da 

saudade! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Segunda-feira: 

Dicas do dia: A rotina é importante para que a 

criança se sinta segura, por isso ter horários de 

alimentação e sono são fundamentais! 

 
 

 

 

Arte com Dobradura 

Relembrar com as crianças a história Camilão o comilão. 

Entregar a cada criança um pedaço de papel colorido para fazer a 

dobradura do porquinho.  

Fazer com eles o passo a passo da dobradura. 

Cada um colará sua dobradura no caderno e fará um desenho bem 

bonito. 

A professora disponibilizará a história no grupo de pais. 

 

Modelo: 
 

 

 

 

 

 

 



Terça-feira: 
 

 

 

Brincadeira amarelinha dos dias de semana 

Material: Desenho da amarelinha no chão e pedrinha.  

O professor disponibilizará um vídeo, mostrando como se joga. 

Como fazer: Desenhar um quadrado subdivido em 7 partes, 

como no modelo acima. O espaço do meio será o sábado. Depois do 

desenho feito, começar a jogar. 

Jogar a pedra com a mão começando pelo domingo, pular com 

um pé só na casinha onde está à pedra e chutá-la para fora. Em 

seguida empurrar a pedrinha na casa seguinte (segunda feira), pular no 

domingo e na segunda-feira (num pé só), empurrar novamente para o 

domingo e chutar para fora.   

Continuar jogando a pedra de dia em dia na ordem dos dias da 

semana. 

Quando a jogada chegar no sábado, faça o caminho da volta até 

o domingo. 

A amarelinha muda de jogador em duas situações: quando o 

jogador pisa na linha ou quando joga a pedra fora do espaço. 
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Desafio do dia:  

Poste uma foto 

jogando! 



Quarta-feira:  

 

 

 

Circuito 
Materiais  

Cordas, barbantes, fita crepe, tiras de roupas velha 

Móveis da casa: sofá, cadeira, mesa, almofadas ou tapete 

Cones ou latinhas. 

 

Como fazer: Arrumar o espaço pedindo para a criança ajudar a 

montar um circuito. Dizer para criança que deverá cumprir os 

obstáculos até chegar ao final.  

Colocar uma corda ou traçar uma linha no chão, para andar sobre 

ela, com equilíbrio, até chegar ao próximo obstáculo, que poderá ser 

cadeiras para passar por baixo e por cima. Podemos também desenhar 

círculos no chão para que pulem, hora com um pé só, hora com dois. 

Você pode utilizar bolinhas pequenas para jogar em cestos ou caixas 

para fazer pontos e treinar sua pontaria. 

O uso de latas e garrafas também ajuda a marcar o espaço e se 

tornam bons obstáculos. 

Use a criatividade para montar um circuito com o que você tem em 

casa e poste em quanto tempo você fez! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desafio do dia:  

Fazer o percurso bem 

rápido! Peça para um 

adulto marcar o tempo! 



Quinta-feira: 

Dicas do dia: A leitura é muito importante para as 

crianças pequenas. Quando lemos para eles, 

trabalhamos seus sentimentos e criamos laços 

que durará a vida toda! Leia para uma criança! 

Hoje o dia é da leitura da pasta, mas para não 

ficar cansativo escolha um texto só. Pode ser uma 

poesia nova que estará à disposição abaixo. 

 

 

 

 
 

 

 

Brincadeira: Um sorriso sobre os dedos 
Material: Música Os dedos, caneta. 

Como fazer: Sente-se com a criança no chão. Na sequência 

desenhe nos seus dedos (das duas mãos) expressões de faces 

sorrindo, chateadas, tristes, entre outras. Mostre para a criança como 

você fez e oriente-a a fazer o mesmo nos dedos das próprias mãos 

(utilizando a caneta), desenhando expressões que preferir.  

Peça à criança que fique com a palma das mãos viradas uma 

para a outra. Elas devem acompanhar a canção e, cada vez que for 

citado o nome de um dos dedos, elas cumprimentam com esse 

dedo, o dedo correspondente da outra mão.  

Convide a criança a cantar novamente, desta vez, fazendo seus 

dedos “conversarem” como se fossem personagens. 

A música será disponibilizada pelo professor no grupo de pais. 

 

 



Sexta-feira:  

 

Hoje é dia de contação de histórias.   

Aproveitem! 
 

 

Esperamos que gostem! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 


