
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 
 

ENTREVISTA 

 
Aprender e estar junto das pessoas 

é algo maravilhoso!  
 

Sabemos que, por algum tempo, não 
poderemos sair de casa para brincar 

com nossos amigos, mas ainda 
assim, vamos nos divertir e 

aprender! 
 

Converse com as pessoas que 
moram com você sobre as 

brincadeiras que mais gostavam 
quando eram crianças, faça 

perguntas como se fosse uma 
entrevista, vale até criar um 

microfone! Construam uma lista 
com as brincadeiras, em seguida, 

peça que expliquem como se brinca 
e compartilhem suas lembranças de 

infância. 
 
 

 
PESQUISA 

 
Todo dia é dia de interações e 

brincadeiras!  
 

Vamos sugerir algumas 
brincadeiras, se vocês não 

conhecem, pesquisem na internet, 
OK 

 

✔ Cama de gato 

✔ Três Marias 

✔ Adoleta 

✔ Cobra-cega 

✔ Morto e vivo 

✔ Amarelinha 
 

 
BRINCANDO DE FAZER ARTE 

 
Outra brincadeira bem legal que 

muitos adultos já brincaram 
quando eram crianças é fazer 

bolinhas com sabão! 
 

Vamos brincar! 
 

Basta misturar uma parte de 
sabonete líquido e 4 partes de 
água em um copo ou vasilha 
plástica. O sabonete pode ser 

detergente ou xampu. E utilize 
um canudo ou faça uma varinha 
com arame, como sugere no link 

abaixo, boa diversão! 
 

https://pt.m.wikihow.com/Fazer-
Bolhas-de-Sab%C3%A3o-para-

seus-Filhos 
 

 
BRINCANDO DE CIENTISTA 

 
Para tornar a atividade da 

BOLINHA DE SABÃO ainda mais 
criativa e engraçada, segue 

uma ideia: 
 

Faça a mistura do “sabão 
mágico” num recipiente de 

grandes dimensões – caso de 
uma bacia ou balde – e reúna o 

seguinte material: espátulas 
com buracos, um funil, 

raladores, coadores, moldes de 
bolachas, redes, elásticos, mata 

moscas… no fundo, qualquer 
objeto que tenha furos e que 
não seja perigoso e pronto! 

 
Brinque na área externa da 

casa e... 
 

Viva as bolinhas de sabão! 

 
LIVRO DE BRINCADEIRAS 

 
Hoje, você que será entrevistado! 

Uma pessoa da sua família vai 
filmar você. A ideia é que você 

fale das suas brincadeiras 
preferidas e do que achou das 
propostas da semana. Depois 

decidam com quem vão 
compartilhar o vídeo! 

 
Um adulto vai reler aquela 

listagem feita na segunda feira e 
marcar com você as brincadeiras 
mais divertidas. Vamos construir 
um livro de brincadeiras da sua 

família! Uma das pessoas da 
família vai registrar, da seguinte 
forma : uma brincadeira em cada 
página, como se brinca, quem da 

família mais gosta da 
brincadeira... Aproveitem para 
conversar e inventar histórias 
envolvendo as crianças e as 

brincadeiras no mundo 
todo......num outro dia você vai 

ilustrar esse livro. 

 

EDUCAÇÃO NÃO PARA! 
CORONAVÍRUS (COVID-19) 
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