
 

 

EDUCAÇÃO NÃO PARA! 

CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 
 

 

 

VIVÊNCIAS PROPOSTAS PARA O PERÍODO DE PREVENÇÃO  AO CORONAVÍRUS (COVID-19) 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 

CAÇA AO TESOURO 

Hoje é dia de brincarmos com as 

letras! Que tal procurar esse 

“tesouro” tão especial? Vamos lá!! 

 

Vamos precisar de:  

- jornais, revistas, encartes de 

supermercado ou outro material que 

possua letras disponíveis para 

recorte; 

- tesoura sem ponta; 

- cola; 

- papel (de preferência folha branca 

para colagem); 

- caneta, lápis, canetinha, giz de cera 

ou qualquer outro material que sirva 

para riscar. 

 

Como brincar: 

- Escolha junto com a criança qual 

nome será escrito; 

- Escreva-o com letra bastão (caso a 

criança já saiba escrever, permita 

que ela o faça ou tente); 

- Pronto! Agora é só começar a “caça 

ao tesouro das letras”. Procure nos 

jornais/revistas/encartes as letras 

das palavras escolhidas, recorte e 

cole embaixo das que foram escritas. 

 
- Podem escrever nome de pessoas, 

de coisas, animais e o que mais a 

imaginação permitir! 

VAMOS BRINCAR COM UM 
ALFABETO MÓVEL? 

Montar palavras, testar hipóteses, descobrir e 
explorar! Essa brincadeira será muito divertida! 

 
Vamos precisar de: 
- papel; 
- caneta, lápis, canetinha, lápis de cor ou 
qualquer outro material que sirva para 
escrever; 
- tampinhas de garrafa ou pedacinhos de 
papelão; 
- cola e tesoura sem ponta. 
 
Como brincar: 
- Escreva todas as letras do alfabeto no papel, 
as letras mais comunspodem ser feitas várias 
vezes. Recorte e cole nas tampinhasde garrafa 
ou pedacinhos de papelão para que fique 
maisfirme e atrativo.Montandoassim, um 
alfabeto móvel.  

 
Depoisé só deixar a criança à vontade para que 
ela monteseu próprio nome, nome dos 
integrantesda família ou nomes de objetos 
quetenham em casa, só escrevernuma folha e 
pedir para ascrianças montarem. 
Sugestão: para que fiquemais atrativo ainda, 
coloqueessas letras numa caixinha epeça para 
que a criança tireuma de cada vez 
fazendosuspense. Eles amam esse tipode 
brincadeira e será maisprazeroso ainda 
essemomento. 

BRINCANDO DE CORREIO 
Que tal conversarmos com as crianças 

sobre o meio que nos comunicávamos a 
alguns anos atrás? Será que elas 
conhecem as CARTAS? Vamos lá! 

 
Vamos começar assistindo o vídeo da 
história: O leão que não sabiaescrever – 
https://www.youtube.com/watch?v=6

W8rTPfR_D8 
 
Separe um espaço bem aconchegante, 
para que juntos possamouvir essa 
história! 
Ao final, converse com a criança sobre 
as suas impressões sobre a história, 
sobre as cartas, a forma como são 
escritas e como, normalmente, são 
entregues. 
Agora que tal sugerir que escrevam 
uma cartinha para alguém? 
Escolham o destinatário, separem papel 
e caneta e deixem a imaginação fluir. 
Escrevam juntos e também possibilite 
que a criança realize tentativas de 
escrita! E não esqueça que os desenhos 
também são formas de expressão! 
Prontinho, agora é só construírem um 
lindo envelope com os papéis que 
tenham em casa e assim que possível 
entreguem as cartinhas que foram 
escritas. 

 

BOLO DE MILHO 
Que tal hoje fazer uma receitinha bem 

saborosa? Além de se deliciar, 
podemos aprender muitas outras 

coisas. Vamos lá? 
 

 
 
Olha que bacana esta receita! Além de 
fácil e deliciosa, podemos aproveitar 
este momento para registrar a receita 
numa folha e depois fazermos 
novamente. 
Vocês podem fazer um cartaz, ou até 
mesmo em folha de caderno. Deixe que 
a criança realize as tentativas de 
escrita, permita que ela desenhe os 
ingredientes se quiser, ou use as 
próprias embalagens para identificar os 
produtos usados. 
 
Essa proposta permite ampliarmos as 
vivências das crianças com o universo 
da leitura e escrita de forma 
significativa e deliciosa! 

LISTA DE COMPRAS 
Que tal envolver a criança nas 

atividades domésticas Será uma 
brincadeira divertida e ao mesmo 

tempo desenvolverá na criança 
aprendizagens importantes para a 

vida! Vamos lá? 
 

Convide a criança para escreverem 
juntos uma lista de compras. Antes, 
observem os itens que precisam ser 
comprados novamente ou os itens 
que gostariam de comprar quando for 
possível.  
Comecem por categorias, como 
higiene e limpeza, mantimentos, 
frutas e verduras, etc. Também pode 
ser uma lista com itens de festa ou 
presentes. 
 
Além de escreverem juntos, permita 
que a criança tente escrever, mesmo 
que do jeito dela. Valorize e incentive 
suas tentativas de escrita e seus 
desenhos. 
E que tal usar rótulos ou embalagens 
dos alimentos e/ou encartes de 
supermercado para completarem a 
lista? Com certeza será muito 
divertido! 
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