
 

 

 

 

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

 

EDUCAÇÃO NÃO PARA! 
CORONAVÍRUS (COVID-19)  

 

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

E mais uma semana começa!!! Para 
começarmos com muita energia 
vamos brincar de ... 
 
I. Caça ao tesouro. 
 
Vocês precisarão de 10 tirinhas de 
papel de uns 5 cm de largura, 
aproximadamente. 
 
1. A criança escreverá seu nome em 
cinco tirinhas.  
 

 
 
2.Nas outras cinco, o adulto 
escreverá o nome de pessoas da 
família, vale repetir (só não pode ser 
o nome da criança!)  
 
3.Agora, o adulto irá esconder pela 
casa as tirinhas. Atenção: a criança 
não pode ver! 
 

Vamos cantar e dançar!!! E, com 
isso, aprender muito mais! 
 
II. De corpo inteiro. 
 
Hoje o convite é para aprender com 
o corpo todo. A brincadeira é assim: 
 
1.A criança deverá escolher uma 
música que goste. Peça para que ela 
cante e ensine ao adulto. 
 
2.Os dois, o adulto e a criança irão 
inventar uma coreografia para essa 
música. Cantar e dançar juntos! 
Aproveitem para se divertirem! 
 

 
 
3.Vamos incrementar! Peça a 
criança para escolher duas ou três 
palavras da música e para escrevê-
las. 

Quem não gosta de escutar uma boa 
história?  
A escuta de histórias e o contato 
com os livros são um ótimo 
incentivo para as crianças se 
aproximarem da linguagem verbal. 
Quando pensamos em leitura e 
escrita na educação infantil, as 
histórias ocupam um lugar muito 
importante para o desenvolvimento 
desse processo. 
Então vamos lá! 
 
III. Minha história querida. 
 

 
 
A proposta é contar uma história 
para a criança. Nesse momento é 
importante o uso de um livro.  
Mas, se em casa não tiver nenhum 
livro ou já contou todas as histórias, 

Hoje em dia poucos adultos 
observam o que tem a sua volta de 
tanta correria, não é mesmo? E o 
pior: as crianças também têm ficado 
assim devido a tanta tela na sua 
frente. Que tal desligar as telas e 
olhar para fora da janela? 
 
IV. Por onde passeia meu olhar. 
 
Essa experiência você vai fazer 
olhando pela janela. 
 
1.Escolha uma janela e perceba: o 
que você vê por ela? Tem natureza? 
Tem prédios? Outras casas? Carros? 
 
2. Agora, você vai desenhar o que vê. 
Cada um a sua maneira, adulto e 
criança. Aproveitem para colorir 
bem bonito! 

 
3. O que mais chamou a sua 
atenção? Vamos escrever uma lista 
de coisas que vocês observaram? 
 
4. Depois, o adulto e a criança irão 
compartilhar o desenho e ler a lista. 
Lembrem-se: a criança fará a escrita 
e a “leitura” a sua maneira. O papel 

Oba! Final de semana chegando! 
Chegou a hora de planejarmos o que 
nossa família irá fazer. E todos 
devem participar! 
 
V. Planejamento em família. 
 
Envolver as crianças nas decisões e 
planejamentos da família é um 
ótimo incentivo para sua 
organização, aprendizagem e trocas 
com os adultos.  
 
Reúna a família no lugar que vocês 
mais gostam. Se possível, usem uma 
folha grande ou quadro para que um 
adulto vá escrevendo o 
planejamento de modo a todos 
poderem ver. Essa é uma ótima 
oportunidade para a criança 
observar que o que falamos pode ser 
escrito.  
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4.Depois de tudo escondidinho, é a 
hora de sair em busca de seu nome. 
Explique para a criança que os 
tesouros são somente as tirinhas 
com seu nome que ela precisará 
identificar. 
 
5.Para a brincadeira ficar mais 
divertida, vale colocar música para 
ditar o ritmo da procura e, também, 
dar dicas enquanto a criança 
procura. 
 

 
 

ATENÇÃO: nesse momento, o adulto 
precisa perceber que, dependendo 
da idade e da interação que tem com 
a escrita, cada criança escreve à sua 
maneira. Não é necessário que ela 
escreva “certo”. Provavelmente 
haverá letras trocadas ou falta de 
algumas delas. Não tem problema. 
Valorize este momento, conduzindo 
essa fase de modo tranquilo, 
levando-a a se sentir segura para 
avançar em seu desenvolvimento. 
 
4. Agora, vocês usarão essas 
palavras para inventar uma nova 
música. Soltem a criatividade! 
 
5. O adulto será o escritor, enquanto 
vocês compõe. Assim, a criança terá 
a oportunidade de ver como 
escrevem essas palavras 
corretamente, sem que o adulto 
tenha que chamar a atenção para 
isso.  
 
6. Depois é só inventar um ritmo, 
cantar e dançar a música criada por 
vocês! 
 

segue a indicação de um canal que 
conta histórias de livros, mostrando 
página a página.  
 
https://www.youtube.com/c/Bisna
gasKidsOficial/videos 

 
Procure contar histórias para as 

crianças todos os dias! 

 
 

do adulto é incentivar suas 
descobertas com as letras e 
palavras, mas sem preocupação em 
“corrigir erros”. Cada criança tem o 
seu processo. Será muito bom ela 
observar o que você escreve!  

 
 

 
 
 

 
 
Vocês também podem, antes de 
decidirem o que irão fazer e escrever 
no quadro, pedir que cada membro 
da família, inclusive as crianças, 
escrevam uma coisa que desejam 
fazer numa folha de papel, 
individualmente. Discutam o que é 
possível e arrumem no quadro por 
dia e hora ou turno. 
 
Será uma ótima oportunidade para 
unir a família! 
 
 

https://www.youtube.com/c/BisnagasKidsOficial/videos
https://www.youtube.com/c/BisnagasKidsOficial/videos

