
 

 

 

EDUCAÇÃO NÃO PARA! 
CORONAVÍRUS (COVID-19)  

SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

VAMOS COMEÇAR A 
SEMANA COM A LEVEZA 

QUE A MÚSICA NOS 
TRÁS? 

Mostrem o vídeo com a 

Música POMAR: 
https://www.youtube.com/watch?
v=kfinwr3A9fg&feature=youtu.be

 
Coloquem novamente, 
mas agora tentem cantar 
juntos apreciando os 
ritmos. Depois de 
assistirem, conversem 
sobre a letra, fazendo 
perguntas, tais como: Do 
que fala a letra da 
música? Conhece alguma 
fruta? E árvore? Lembre-
se de dar vez e voz as 
crianças. A partir daí, 
elaborem uma lista de 
todas as frutas que têm 
em casa. 

UFA! QUE CALOR! 
Lembram das frutas que 
listaram ontem? Pois é, a 
ideia é fazer em família uma 
receita fácil e saudável. 

 
https://www.tudogostoso.com.br/receita

/176636-picole-de-frutas.html 

Acessem o link acima e 

realizem todas as etapas 

juntos, desde a leitura da 

receita, passando pela 

separação e medição dos 

ingredientes, até a 

degustação. Depois 

escrevam um texto coletivo 

de como realizaram a 

receita, relatando todas as 

etapas acima para depois 

ler para alguém da família 

que não pode participar. 

HOJE BATEU UMA SAUDADE... 
Todos nós estamos vivenciando 
um momento muito atípico, em 
que cada um reage a sua 
maneira, mas algo que temos 
em comum é a saudade, não é 
mesmo!? E as nossas crianças, 
certamente, estão sentindo 
muita falta da escola, dos 
colegas, das brincadeiras, etc. E 
para amenizar e extravasar um 
pouco as emoções, que tal 
escreverem um bilhete para 
esse tal CORONAVÍRUS? 

 
(RevistaCrescer-Globo) 

Disponibilize papel, canetas, 
lápis, tintas, outros materiais 
que dispõem, para que a criança 
ilustre seu próprio vírus, do jeito 
que quiser e imaginar e depois 
escreverem juntos tudo o que 
têm vontade de dizer para ele. 

E POR FALAR EM 
EMOÇÕES... OBA! LEITURA! 

  
http://web2.petropolis.rj.gov.br/see/educ

a-em-casa/uploads/bibliotecas/pedro-
vira-porco-espinho-pdf.pdf 

A proposta é, inicialmente, 
realizar a leitura com a 
criança, quantas vezes ela 
desejar. Depois combine 
com ela que irá gravar com 
celular e peça para que ela 
reconte à história que 
acabou de ler. Lembre-se 
que deverá ser 
oportunizada a fala da 
criança, a sua maneira de se 
expressar. Se houver 
dificuldade em narrar, 
incentive-a fazendo 
perguntas sobre os 
personagens, o que 
aconteceu depois etc. 

DIA DO DESAFIO 
Expliquem para a criança que 
irão realizar uma brincadeira, a 
qual precisará de alguns 
preparativos: Primeiro observem 
os objetos que tem em casa, 
como SOFÁ, TELEVISÃO, MESA, 
LUZ, PAREDE, e outros que 
desejarem. Depois escrevam 
juntos tais objetos com letras 
maiúsculas em tiras de papel. 
Peça para um participante 
vendar os olhos enquanto o 
outro dispõe as fichas em 
lugares errados. Depois 
desvendar os olhos e pedir que 
localize as fichas e as coloque no 
lugar correspondente. Se houver 
mais participantes, poderão 
fazer competições, contando o 
tempo, quantidade de fichas etc. 

 
https://pt.dreamstime.com/interior-da-sala-de-

visitas-do-outono- 
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