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Contar uma história 
conhecida ou inventada, 
utilizando utensílios de 
cozinha, como: colher de pau, 
colher de arroz, concha, 
escumadeira, pegador de 
macarrão, entre outros. Caso 
seja do interesse da criança, 
deixar que ela brinque com os 
objetos utilizados na 
contação de história. 

Brincar com a quadrinha:  
 
Mamãe é uma bola, 
Papai é um bolão, 
____________ é uma bolinha, 
(Nome da criança)   

Que rola pelo chão. 

 

Orientação: Após falar “Que rola 
pelo chão”, repetir “rola bolinha” e 
incentivar a criança a rolar em um 
tapete, colchão, lençol etc. 

Propor a criança a escolha de um dos materiais: 
lápis de cor ou lápis grafite ou giz de cera ou 
canetinha e disponibilizar papel, como: sulfite ou 
folhas de caderno ou caixas de papelão etc. Se 
o material escolhido for o papelão, abrir a caixa 
de papelão e disponibilizar a parte interna da 
caixa para desenhar. Incentivar que a criança 
desenhe livremente, utilizando os materiais 
escolhidos. Após a criança finalizar o desenho, 
colocá-lo num local da casa onde todos da 
família possam ver.  

Montar uma brincadeira com 
obstáculos, incentivando que a 
criança transpasse e explore os 
seguintes materiais: duas 
caixas de papelão para entrar e 
sair, um colchão ou tapete para 
a criança rolar sobre ele, passar 
entre três garrafas pet, fazendo 
zigue-zague e jogar uma bola 
(comum ou de meia ou papel) 
no balde.  

Dicas aos 
Responsáveis 

1- Vamos aproveitar este momento de distanciamento social para demonstrar seu amor e cuidado por seus filhos.  

Organizar a rotina do dia, convidando as crianças para que participem das decisões, interagindo em família e criando 
memórias positivas e afetivas para todos, crianças e adultos. Brincar com as crianças, ler ou contar histórias, conversar 
com elas sobre assuntos do dia-a-dia, cantar, ver filmes juntos e conversar sobre eles, preparar os alimentos com a ajuda 
das crianças e acompanhá-las durante as refeições, orientar sobre os cuidados com a higiene pessoal e dos ambientes, 
organizar o espaço para os momentos de sono e fazer combinados, deixando claras as regras para todos. 
 

2- Acessar no Facebook a página Escolas Municipais de Educação Infantil - Rede Municipal de Caçapava e apreciar 

as histórias, brincadeiras e vivências preparadas pelas professoras. 

 

3- Registrar, por meio de fotos, filmagens e áudios, os momentos das brincadeiras e vivências dessas atividades para 

compartilhar com a professora. 

 

4-  Todas as atividades deverão ter a supervisão dos adultos. 

Observações  É muito importante abaixar, na altura da criança, para ouvi-la.  
 Os materiais sugeridos podem ser substituídos por materiais que tenham em casa. 

 

https://www.facebook.com/Escolas-Municipais-de-Educa%C3%A7%C3%A3o-Infantil-Rede-Municipal-de-Ca%C3%A7apava-106312354349223/?__tn__=kCH-R&eid=ARD46rIDAkr3LFpYMONi4Paw448Mzr2b9sfw4i1_4ztiBkIC0Z63J6p8DdO7QletWwSKqQV7ZN0r6y-6&hc_ref=ARR-sK6zG701BWRXYqjNUEtLgtfvKr0zDEU-haBIRFVNozjo5K9_chulYDYIYYrSYbU&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBLrOKQtpCxyac1sSJXKDOmhTecCSkEZG1xGbDxsmeeJVdGIaWavWoMO51LtURkUFl2LRvKHTxVf6fFXecA1MInaY3WtzaQmsXWbmWvpHdwPMdmR_-Nwm9IvO7DvAOCR8BUjuW9hi88qpW0CQULTd_Ko1MHTbgXx4VtOWaK1GUrUPI67X2M5yixsfRqsbshc3AdDDR4uM6q0S6rUmF83_w2ZZLx5bz_8cCyhstEBlwHC8QQKQP5a1YnEWY5U80PoN2b9BSa7vOnidIXwZbAf7bTwjlMUTeAiGyc34Yyp2f7c1aQdoyLIpX1o69GpEbTJyDUSU9R3TNMl2a0H2SktWKkEhCvb1nU7aMI

