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Dentre os principais desafios que as escolas e as famílias têm enfrentado nesses 

úl�mos meses, algumas pequenas janelas de alegria têm sido abertas diante dessa 

nova ro�na.

É preciso celebrar a arte do encontro e buscar o lado bom das coisas. Por isso, durante 

a pandemia, cada família vem descobrindo o seu jeito de estar juntos, de conviver, de 

organizar uma ro�na, de compreender os encontros e desencontros dessa di�cil 

jornada, fortalecendo seu papel educa�vo e olhando para a sua casa como um 

espaço de afeto e de cuidado. É o melhor que temos a fazer nesse momento.

Nas palavras do educador Paulo Fochi, não é papel da Escola ou de uma Rede de 

Ensino, criar uma formalidade para esse encontro, ou seja, “não podemos pedir aos 

pais e mães que se transformem em professores e pedagogos.” Ao contrário, se a 

escola pode fazer algo nesse momento, é dar espaço, oferecer possibilidades e 

construir instrumentos para que as famílias possam se encontrar ou se reencontrar 

no verdadeiro exercício de serem pais.

É preciso ver esse momento como uma grande oportunidade de rever as relações 

familiares, ressignificar nosso papel na educação dos nossos filhos e oferecer boas 

experiências fora do contexto pedagógico escolar.

Para isso estamos aqui, aprendendo juntos, buscando possibilidades e construindo 

pontes entre os dois mundos da criança: Escola e Família. 

“A linguagem é diferente, o tempo é diferente, o escopo é 

diferente e nós também estamos diferentes nessa 

situação. A primeira regra é aceitar e acolher essa 

diferença e começar a trabalhar a par�r dela.”
Chris�an Dunker

O encontro é a nossa expressão máxima de humanidade.

rta aos familiares
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Este livreto virtual, conhecido como e-book, é uma formulação cuidadosa da equipe 

pedagógica da Superintendência de Educação Infan�l do Município de Macaé- RJ,  que 

visa contribuir e enriquecer as possibilidades educa�vas de nossas crianças, auxiliando 

as famílias durante a quarentena e o tempo necessário de afastamento da escola. 

Antes de qualquer conversa, é importante reforçar que a proposta de trabalho 

desenvolvida na Rede Municipal de  Educação Infan�l do Município de Macaé, valoriza 

o conhecimento como forma de interpretar o mundo. Nosso projeto pedagógico, 

respaldado e baseado nas legislações vigentes,  possui como ato inicial, o respeito e a 

igualdade dos direitos de aprendizagem das crianças. 

Acreditamos e trabalhamos para que cada uma possa descobrir suas potencialidades, 

desenvolver pensamento crí�co e atuar no mundo com é�ca e responsabilidade.

Para esse período de isolamento  em casa, tão importante para preservação da vida e 

da saúde, família e escola precisam estar de mãos dadas, pensando e elaborando da 

melhor maneira um processo educa�vo que respeite a especificidade da Educação 

Infan�l, cuidando para que  sejam man�dos os princípios já expostos nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infan�l,  garan�ndo seus Direitos de 

Aprendizagem e Desenvolvimento e atendendo às necessidades das crianças nessa 

faixa de idade. 

As propostas aqui apresentadas, permitem auxiliar as crianças e seus familiares a 

viverem essa experiência com mais leveza e suavidade. É importante deixar claro que 

elas não têm um cunho de a�vidade de casa, nem mesmo de lição obrigatória. 

Nosso intuito não é que as crianças realizem as a�vidades de forma obrigatória, nem 

deixá-las ocupadas por algum tempo, mas sim possibilitar que vivenciem momentos 

de brincadeiras e interações.

Entenda mais sobre ee 

E-BOOK
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 “Aprender com afeto acomoda a criança para a vida.” 
Thaís Olímpia Bernardes - Psicóloga e Psicoterapeuta Familiar 

Além disso, ressaltamos ainda que o trabalho que nós acreditamos e  desenvolvemos 

na Educação Infan�l do Município de Macaé, não pode ser confundido apenas  com 

um punhado de trabalhinhos que se pode imprimir, re�rar na escola ou mesmo 

comprar em uma banca de jornal. É  muito mais do que isso!! Educação Infan�l é 

brincar, interagir, conviver, explorar, se expressar, par�cipar e conhecer-se, tudo isso 

de muitas formas e com múl�plas linguagens. 

A educação e os cuidados com as crianças precisam ser par�lhados com a família, 

pois além de serem aspectos indissociáveis, o CUIDAR E EDUCAR são a essência do 

projeto educa�vo para essa etapa.

Vale lembrar que o currículo da Educação Infan�l prevê que as crianças aprendem 

vivenciando experiências significa�vas de aprendizagem em todo seu co�diano de 

vida. Isso significa que as experiências vividas em casa, também podem ser muito 

potentes e oferecer grandes possibilidades de aprendizagem para as crianças. 

Nossa intenção é que adultos e crianças possam aproveitar da melhor maneira esse 

momento de convivência e olhar para o ambiente domés�co também como um lugar 

de experimentações, descobertas e muito aprendizado.

No entanto é preciso reforçar que  o desenvolvimento da aprendizagem no contexto 

domiciliar,  precisa ser feito a par�r de uma construção par�cular, ou seja,  a par�r da 

realidade de cada família.

Por tudo isso, este material visa ampliar o olhar das famílias sobre as formas de 

aprendizagem das crianças e apresentar maneiras de organizar um contexto 

significa�vo para o seu desenvolvimento durante este período, sempre respeitando 

as singularidades de cada família.  

Assim sendo, deixamos uma boa reflexão para este momento:
“Que memórias estamos construindo juntos durante a quarentena?”
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A mudança de ro�na que a pandemia trouxe para as famílias, fez com que 

assumíssemos novos papéis e acumulássemos funções em um único espaço: a casa. 

Para que todos consigam atravessar este período da melhor forma, segundo 

especialistas, é preciso calma e foco no presente para reinventar a ro�na da casa.  

A organização do cérebro dos pequenos se dá de fora para dentro também. Por isso é 

importante deixar claro para eles que este não é um período de férias. Isso tem de ser 

entendido pela criança para que ela possa se conectar com o que está acontecendo. A 

ro�na deve ser man�da da forma mais natural possível, de forma flexível, levando 

em consideração a organização e a estrutura de vida da sua família. 

As exigências também devem ser mais brandas neste período. Para as crianças de 2 a 

6 anos, mais importante do que tentar realizar a�vidades mecânicas em forma de  

“conteúdos escolares” é mostrar tranquilidade, fluidez e deixar que aprendam 

também com es�mulos do co�diano — como por exemplo ajudar a preparar a 

comida, organizar os próprios brinquedos e par�cipar da organização da própria 

ro�na.

A realização de ATIVIDADES DIFERENCIADAS é essencial para que as crianças 

desenvolvam vários aspectos  importantes para o seu desenvolvimento integral. 
Por isso organizamos os espaços no SITE: 
 de maneira que contemplem diferentes linguagens e auxiliem vocês nesse processo.

Para planejar o dia ou a semana, uma ó�ma dica é visitar a página que foi preparada 

de forma cuidadosa pela equipe pedagógica da Superintendência de Educação 

Infan�l, oferecendo conteúdos e experiências diversas para auxiliar as famílias neste 

processo. 

A mudança de ro�na que a pandemia trouxe para as famílias, fez com que 

assumíssemos novos papéis e acumulássemos funções em um único espaço: a casa. 

Para que todos consigam atravessar este período da melhor forma, segundo 

especialistas, é preciso calma e foco no presente para reinventar a ro�na da casa.  

A organização do cérebro dos pequenos se dá de fora para dentro também. Por isso é 

importante deixar claro para eles que este não é um período de férias. Isso tem de ser 

entendido pela criança para que ela possa se conectar com o que está acontecendo. A 

ro�na deve ser man�da da forma mais natural possível, de forma flexível, levando 

em consideração a organização e a estrutura de vida da sua família. 

As exigências também devem ser mais brandas neste período. Para as crianças de 2 a 

6 anos, mais importante do que tentar realizar a�vidades mecânicas em forma de  

“conteúdos escolares” é mostrar tranquilidade, fluidez e deixar que aprendam 

também com es�mulos do co�diano — como por exemplo ajudar a preparar a 

comida, organizar os próprios brinquedos e par�cipar da organização da própria 

ro�na.

A realização de ATIVIDADES DIFERENCIADAS é essencial para que as crianças 

desenvolvam vários aspectos  importantes para o seu desenvolvimento integral. 
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 de maneira que contemplem diferentes linguagens e auxiliem vocês nesse processo.

Para planejar o dia ou a semana, uma ó�ma dica é visitar a página que foi preparada 

de forma cuidadosa pela equipe pedagógica da Superintendência de Educação 

Infan�l, oferecendo conteúdos e experiências diversas para auxiliar as famílias neste 

processo. 

A mudança de ro�na que a pandemia trouxe para as famílias, fez com que 

assumíssemos novos papéis e acumulássemos funções em um único espaço: a casa. 

Para que todos consigam atravessar este período da melhor forma, segundo 

especialistas, é preciso calma e foco no presente para reinventar a ro�na da casa.  

A organização do cérebro dos pequenos se dá de fora para dentro também. Por isso é 

importante deixar claro para eles que este não é um período de férias. Isso tem de ser 

entendido pela criança para que ela possa se conectar com o que está acontecendo. A 

ro�na deve ser man�da da forma mais natural possível, de forma flexível, levando 

em consideração a organização e a estrutura de vida da sua família. 

As exigências também devem ser mais brandas neste período. Para as crianças de 2 a 

6 anos, mais importante do que tentar realizar a�vidades mecânicas em forma de  

“conteúdos escolares” é mostrar tranquilidade, fluidez e deixar que aprendam 

também com es�mulos do co�diano — como por exemplo ajudar a preparar a 

comida, organizar os próprios brinquedos e par�cipar da organização da própria 

ro�na.

A realização de ATIVIDADES DIFERENCIADAS é essencial para que as crianças 

desenvolvam vários aspectos  importantes para o seu desenvolvimento integral. 
Por isso organizamos os espaços no SITE: 
 de maneira que contemplem diferentes linguagens e auxiliem vocês nesse processo.

Para planejar o dia ou a semana, uma ó�ma dica é visitar a página que foi preparada 
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Infan�l, oferecendo conteúdos e experiências diversas para auxiliar as famílias neste 

processo. 

MÚLTIPLAS LINGUAGENS NO DIA A DIA DAS CRIANÇAS

mo fazer para aprovear 
ao máximo as experiências 

dee momento?

h�ps://www.educacaoinfan�lmacae.com.br/
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Quer ver só?
Ao entrar no nosso SITE: 

É só escolher uma delas que caiba na ro�na do seu dia e pronto. Não se arrisque em vários 

sites, no SITE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, você encontra tudo que precisa, de forma segura, 

elaborada e selecionada por uma equipe de especialistas. Os espaços são alimentados 

quinzenalmente com novas propostas! Aproveite!

visitando a ABA:  (como mostrado na EDUCAÇÃO NÃO PARA

imagem abaixo), você vai encontrar diferentes espaços com 

propostas de experiências para vivenciar em casa com as 

crianças.

icando aqui, você irá encontrar as escolas da Rede Municipal de Educação Infantil

h�ps://www.educacaoinfan�lmacae.com.br/
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A par�r das experiências vivenciadas por cada família, durante o isolamento social, 

ocasionado pela PANDEMIA, já é possível perceber as necessidades de cada membro da 

família e tentar ajustar os horários e os espaços para que cada um seja respeitado em 

suas necessidades, especialmente quando exis�rem filhos em idades diferentes. Então, 

vamos pensar sobre isso?  

Se for possível, tenha um canto para brincar e deixar os 

brinquedos acessíveis, um outro para os que precisam estudar e 

se concentrar em determinados momentos, locais específicos 

para as brincadeiras que fazem aquela sujeirinha educa�va e 

espaços externos limpos e seguros  para as brincadeiras ao ar 

livre. Para isso não é necessário que se tenham vários cômodos 

na casa, um can�nho para cada coisa ou horários diferentes 

num mesmo ambiente para cada a�vidade já revela 

organização e cuidado com cada um. 

Um olhar para a organização dos ESPAÇOS

Temos algumas dicas para vocês!
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Para que as crianças pequenas se tornem mais 

autônomas, elas precisam de um grau de 

liberdade para suas inicia�vas próprias. Nesse 

caso o papel dos pais deve ser oferecer 

oportunidades de aprendizado,  possibilitando 

que as crianças tenham acesso aos materiais dos 

quais ela podem usar de forma independente. 

Uma outra dica é disponibilizar na casa objetos 

fáceis de serem manipulados, como cadeiras e 

mesas pequenas, bandejas, copos e filtro para 

pegar a própria água, gavetas baixas com materiais 

como papéis, lápis e canetas para desenhar e 

rabiscar à vontade, caixas para brinquedos e livros. 

Isso produz uma sensação de pertencimento e as 

crianças não precisam ficar pedindo que o adulto 

faça tudo por elas. 

Envolver as crianças na organização 

desses materiais antes e depois da sua  

u�lização é uma tarefa de suma 

importância e de grandes aprendizados 

para a vida. 

 Guardar os brinquedos, ajudar no preparo das 

refeições, lavar a louça, dobrar e guardar as 

suas roupas, arrumar a cama, são pequenas 

ações que desenvolvem habilidades como 

autonomia, responsabilidade e solidariedade, 

sempre na companhia de uma adulto 

orientando e encorajando.

A criança precisa entender que aumar a própria cama ou organizar seus 

brinquedos e meriais tem um significado de cuidar das próprias coisas e 

da casa enquanto ambiente colivo e compartilhado.
15



Manter horários para dormir, acordar e fazer as refeições são formas de contribuir com 
a organização pessoal da criança. A par�r desses horários, o ideal é criar uma ro�na 
saudável com a�vidades variadas ao longo do dia ou da semana. Para essa 
organização, pense junto com a criança os melhores horários para cada a�vidade.

Algumas dicas: 

É bo
m dar 

enção 
aos

 HORÁRIOS

Reserve um horário para a brincadeira livre no quintal, de preferência 
aproveitando para pegar um solzinho da manhã e se movimentar bastante;

Pense em um horário livre para ela brincar com os brinquedos em casa, de 
preferência nos horários que a família precisa se dedicar às tarefas domés�cas e 
assim poder estar por perto (lembre-se de envolvê-la na seleção dos espaços e 
materiais);

Não se sinta culpado quando seu filho brinca sozinho. Brincar sozinho também é 
uma grande ferramenta para o desenvolvimento da criança. Ao brincar sozinha, 
ela desenvolve a imaginação e a cria�vidade. É uma forma de conquista da 
independência social, pois damos oportunidade para a criança sen�r e entender 
que pode estar confortável e feliz sem a presença de outras pessoas, formando 
um adulto autoconfiante.

Dentro da ro�na e possibilidade da família, procure dedicar cerca de 20 a 30 
minutos no horário da manhã e se possível, novamente no horário da tarde, 
para organizar e  par�cipar com as crianças em alguma vivência orientada pela 
escola através de kits pedagógicos, WhatsApp, Facebook, Instagram, ou usando 
alguma das vivências postadas no site;  (vamos falar mais sobre elas abaixo)

Garanta um horário para ler ou ouvir uma história e se possível disponibilize 
livros e materiais impressos para a criança manusear; 16



É sempre bom garan�r horário para desenhar e escrever livremente, de forma 
espontânea e natural, com diversos �pos de papéis e materiais disponíveis 
para soltar a imaginação; 

Uma boa noite de sono é fundamental para a saúde. O ideal é que as crianças 
estejam na cama até as 21h – é por volta deste horário que acontece um pico 
de liberação da melatonina, o hormônio do sono. Quando a criança dorme 
muito tarde, ela tem um sono mais fragmentado e pouco restaurador. O 
resultado é uma criança cansada e irritada. Além disso, quando passa desse 
horário, o cérebro eleva a produção do cor�sol - hormônio do estresse - e o 
ritual do sono se torna uma longa jornada. Dormir mais cedo permite que a 
criança tenha o momento de descanso adequado, desenvolve melhor as suas 
funções cerebrais, es�mula os hormônios do crescimento. Assim, a criança 
acordará cheia de energia e bem disposta para brincar e interagir.

 Preste muita atenção ao tempo de uso das telas. O tempo excessivo pode ser 
muito prejudicial ao desenvolvimento das crianças. Vamos falar sobre isso 
mais a frente.

mbrando que a vida 

cidiana é um grande 

cuículo. O mais 

importante é criar um 

contexto emocionalmente 

saudável e organizar um 

dia de cada vez.
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Já experimentou envolver

as crianças nas DECISÕES?

Especialistas explicam que envolver as crianças nas decisões, incen�va a autonomia 
dos pequenos. Além de tentar seguir da melhor forma o que a criança já está 
acostumada, vale também perguntar a ela o que gostaria de fazer naquele dia. 
Entretanto, é importante que haja atenção dos pais para trazer os seus filhos para a 
realidade.

Por exemplo: se você perguntar para uma criança o que ela quer fazer hoje, a resposta 
pode ser ir à praia. Nessa situação, lembramos que combinados podem ser um bom 
jeito de contornar a situação sem frustrar os pequenos.

Isso significa que os pais devem dizer para a criança que o pedido dela é interessante, 
mas que não é possível realizá-lo neste momento. Mas eles podem usar a imaginação 
para recriar o cenário de uma praia na sala de casa. Providencie toalhas, finja que o 
tapete é o mar e distribua picolés. Pode ser uma brincadeira bem diver�da para os 
menores!

E olha!! A pergunta do que o pequeno gostaria de fazer também vale para as a�vidades 
educacionais, oferecidas pela escola. Você pode apresentar algumas possibilidades e 
deixar que eles se envolvam na escolha.  O nosso site tem ó�mas opções!!!
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Organizem um dia para se 

diraírem em Família

Ainda que seja importante manter a criança dentro do que ela está acostumada, estar 
em casa por tantos dias também pode ser cansa�vo para ela. 

Ficar em casa por tanto tempo é algo muito diferente para a criança e quando sai da 
sua ro�na habitual, ela tende a sofrer um pouco mais, como estranhar a situação e 
não se adequar tão bem a essa nova ro�na. 

Uma forma eficaz de contornar os ânimos ansiosos da família é escolher um dia da 
semana, principalmente no meio dela, para fazer algo diver�do. Pode ser uma sessão 
de cinema no sofá com um bom balde de pipoca, uma guerra de bexiga d’água no 
quintal naquele dia gostoso e ensolarado, um show de talentos em família, com todo 
mundo fantasiado... é hora de colocar a imaginação para funcionar! 

Agora, muita atenção!

Se a escolha for por um passeio em família, lembre-se que é preciso evitar lugares com 
aglomerações, além de tomar todos os cuidados como: uso obrigatório da máscara e 
manter o distanciamento. Leve sempre um pouco de álcool gel na bolsa para u�lizar 
quando necessário. Atente-se aos Decretos semanais divulgados no site na 
Prefeitura. Eles informam sobre os lugares públicos que estão autorizados a 
funcionar e demais orientações para a população. No mais, use o bom senso e sempre 
faça escolhas cuidadosas, que protejam toda a família!! Estamos em um momento 
delicado e toda atenção é necessária. 

Evite parquinhos e praças em dias e horários com muitas pessoas, higienize os 
brinquedos antes da criança usar e passe álcool gel nas mãozinhas deles após o uso. 
Se as praias es�verem liberadas, lembre de manter o distanciamento e também 
evitar os dias e horários com muito movimento. Leve alimentos higienizados de casa e 
evite o consumo na rua. 

19



Ainda que o momento seja delicado, é preciso que os pais con�nuem atentos ao uso de 
telas, como celulares, computadores e tablets. Especialistas afirmam que os adultos não 
podem abrir mão de conferir o que as crianças estão assis�ndo e quanto tempo estão 
gastando em frente aos monitores.

Uma forma saudável de u�lizá-los é como auxílio nos momentos de cria�vidade. Por 
exemplo, se as crianças querem construir um brinquedo, fazer uma receita, aprender uma 
brincadeira nova... aí sim os pais podem assis�r com elas um vídeo de inspiração, inclusive 
usando as sugestões incríveis do nosso site, assim como as propostas enviadas pela escola.

Veja algumas das orientações atualizadas pelo novo Manual de Orientação da Sociedade 
Brasileira de Pediatria sobre o uso das telas:

Evitar a exposição de crianças menores de dois anos às telas, mesmo que passivamente;

Limitar o tempo de telas ao máximo de uma hora por dia, sempre com supervisão para 
crianças com idades entre dois e cinco anos;

Limitar o tempo de telas ao máximo de uma ou duas horas por dia, sempre com supervisão 
para crianças com idades entre seis e 10 anos;

Para todas as idades: nada de telas durante as refeições e desconectar uma a duas horas 
antes de dormir;

Criar regras saudáveis para o uso de equipamentos e aplica�vos digitais, além das regras de 
segurança, senhas e filtros apropriados para toda família, incluindo momentos de 
desconexão e mais convivência familiar;

Encontros com desconhecidos online ou off-line devem ser evitados; saber com quem e 
onde seu filho está, e o que está jogando ou sobre conteúdos de risco transmi�dos 
(mensagens, vídeos ou webcam), é responsabilidade legal dos pais/cuidadores;

Conteúdos ou vídeos com teor de violência, abusos, exploração sexual, nudez, pornografia 
ou produções inadequadas e danosas ao desenvolvimento cerebral e mental de crianças e 
adolescentes, postados por cyber criminosos devem ser denunciados e re�rados pelas 
empresas de entretenimento ou publicidade responsáveis.

Leia mais informações no endereço abaixo:
h�ps://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/sbp-atualiza-recomendacoes-sobre-
saude-de-criancas-e-adolescentes-na-era-digital/

Mua enção ao uso de

T E L A S !
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 a criança 

 sobre a 

Além de manter o contato com seus professores e colegas 
por meios virtuais, sempre que possível, converse com a 
criança sobre a escola mostrando fotos, relembrando bons 
momentos vivenciados, possibilitando relatos sobre as 
experiências lá vividas. 

Por isso, é importante envolver-se com as propostas 
enviadas pelas professoras e incen�var a par�cipação das 
crianças. Algumas escolas estão se organizando para 
oferecer kits pedagógicos  com materiais que ajudam não 
só no desenvolvimento de algumas propostas, como 
também, na re-construção dessas memórias e manutenção 
dos vínculos. Todas essas estratégias são formas de 
garan�r viva na memória das crianças as experiências na 
escola, facilitando sua adaptação no período do retorno.

Escola

Relembre
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enviadas pela escola?

Vamos falar sobre as  V i vênc i a s 

Ao longo de todo o período de distanciamento da escola, os professores 
têm preparado muitas propostas com vivências para garan�r experiências 
de aprendizagem às crianças, mantendo os vínculos afe�vos com sua 
turminha. Elas são disponibilizadas por cada escola de várias formas, com 
intuito de orientar as famílias na realização das mesmas. No SITE da 
Educação Infan�l de Macaé, vocês vão encontrar estas vivências dentro da 
ABA: EDUCAÇÃO NÃO PARA – ESCOLAS. 

temos um exemplo pra você!

Após clicar na lra, 

abrirá uma tela com 

várias escolas. 

Pronto! 

Agora é só encontrar 

a que você procura.

Para acear o merial da escola de seu filho, baa clicar na lra inicial do nome dela.

Clicando nessa aba do Site (conforme mostrado acima), você vai encontrar todas as 
Unidades Escolares Municipais de Educação Infan�l de Macaé. 

Desse modo, é só buscar a escola desejada que você vai acessar um espaço todinho 
alimentado com vivências e propostas interessantes para suas crianças.
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Algumas dicas sobre como ilizar

da melhor forma eas propoas.
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 Meriais?
Vamos falar de 

Vocês podem estar pensando... Como organizar tantas experiências importantes para 
meus filhos sem  os materiais que a escola tem?
De fato, precisamos admi�r que a escola é um local pensado e organizado para 
desenvolver experiências significa�vas de aprendizagem para as crianças. Mas, como 
vimos acima, a casa pode e deve ser um contexto muito propício para o desenvolvimento 
das crianças pequenas, principalmente nesse momento. 
Vamos então trazer algumas possibilidades simples e cria�vas para ajudar as famílias a 
encontrar esses materiais.
Com um pouco de dedicação e o envolvimento de todos,  é possível soltar a imaginação 
para garan�r que materiais simples se transformem em grandes potências. 
Vamos lá!!

Se você já �ver um quintal com areia em casa, uma dica é limpar o local usando um 
desinfetante apropriado e reservar um can�nho onde os pequenos possam explorar. Você 
também pode criar um pequeno espaço ou tanque de areia (usando uma caixa plás�ca 
grande ou de madeira), providenciando uma quan�dade de areia suficiente, inclusive à 
venda em loja de materiais de construção. 

Mas é bem importante ficar atento à possíveis processos alérgicos (nesse caso procurar 
imediatamente atendimento médico especializado) e principalmente à higienização do 
espaço, cuidando para que não seja frequentado por animais, mesmo os de es�mação. 
Junto com a areia você pode disponibilizar po�nhos de plás�co que não servem mais para a 
cozinha e outros utensílios como colheres, pás, forminhas, baldes, regador, carrinhos e 
caminhões de plás�co e etc. 

Areia

Segue uma recei�nha para tratar a areia:

Usar 10 gramas de hipoclorito de sódio (em pó) em 1 litro de água para cada metro quadrado de areia. 
Se você u�lizar água sanitária a 2,5%, preparar uma solução com 15 colheres deste produto + 2,5 litros 
de vinagre em 5 litros de água para cada metro quadrado. Aplicar a solução, dissolver bem e não usar o 
tanque por dois dias. Também existem alguns �pos de desinfetantes indicados para essa função à 
venda em lojas especializadas em material de limpeza.  
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Argila

Modelar com argila ou barro é 
uma a�vidade que promove o 
contato com muitas formas e 
texturas de suma importância 
para os pequenos. O contato 
com esse material natural traz 
uma rica possibilidade de 
criação, além de desenvolver 
a sensorialidade das crianças. 
É  u m  m a t e r i a l  d e  f á c i l 
aquisição e à venda até em 
papelarias, com preços bem 
acessíveis.  

A argila pode ser guardada para usar quantas 
vezes a criança quiser, deixando ela modelar 
livremente e sen�r sua textura. Porém, para 
que ela dure mais tempo sem secar, é preciso 
que seja acondicionada em sacolas plás�cas 
bem vedadas. Caso a criança inicie um 
processo de modelagem e queira con�nuar em 
outro dia, uma dica é colocar um pano 
molhado em cima da escultura e guardar 
dentro do saco, sem que entre ar. De 
preferência manter o pano sempre úmido, até 
o dia em que ela finalizar o trabalho. Aí sim, 
deixar secar em local seco e até usar �ntas 
naturais ou ar�ficiais para colorir a escultura. 

e Ralhos de tecido 

ngas

Junte pedaços grandes de tecidos, cangas, pedaços 
de lençol velho, lenços e etc.Lave tudo, coloque para 
pegar sol e deixe numa caixa para as crianças 
brincarem livremente. Vocês vão se surpreender com 
o tanto de coisa que elas vão criar!! De preferência 
esses tecidos devem ser disponibilizados para brincar 
em um lugar limpo, sem chão de terra ou molhado. É 
sempre bom colocar novamente no sol antes de 
iniciar a brincadeira. 
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Que tal criar uma caixa com TESOUROS 
DA NATUREZA?

Pedrinhas, folhas secas, gravetos, 
sementes, flores, conchinhas e tudo 
mais que vocês �verem acesso pelo 
quintal ou naquele passeio pelo bairro. 

Essa caixinha de tesouros pode ser uma 
ó�ma companhia para infinitas 
brincadeiras, além de ajudar a contar, 
nomear, organizar, separar, observar 
cores e formas e criar muitas e muitas 
possibilidades. 

Nureza

leção da

Que tal juntar diversos po�nhos de 
plás�co e garrafas que são dispensadas 
do uso domés�co para oferecer como 
brinquedo para as crianças? 

Elas podem inclusive ajudar na coleta e 
limpeza dos materiais que vão sobrando 
do uso, antes de irem pro lixo.

Além de sustentáveis, as crianças 
podem criar muitas coisas com esses 
materiais, como: brincar de encontrar a 
tampa certa para cada po�nho e dar 
muitos significados para esses objetos. 

Depois de juntar vários, organize uma 
caixa bem legal e deixe disponível para a 
criança em algum lugar de fácil acesso.

Pes e gaafas pláicas

com tampa
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Além de auxiliar na criação de bons 
hábitos alimentares na família, 
par�cipar deste processo pode 
render muitos aprendizados para as 
crianças.

Deixe que elas par�cipem de todo o 
processo e vocês vão ver quanta 
coisa poderão descobrir juntos.   
Vamos começar???

A HORTA em casa já virou a grande moda da quarentena. E você? Já fez a sua?
Pode começar com pequenos po�nhos, sementeiras ou reservar um can�nho no 
quintal. Temperos, ervas, verduras e folhagens para toda família usufruir depois. 

Que tal criar uma 

hortinha em casa?

Tintas e Mainhas
caseiras e nurais

Com materiais que todo mundo tem em 
casa é possível criar �ntas e massinhas 
para soltar a imaginação com toda 
família. 

Pesquise várias recei�nhas em nosso 
SITE! 
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Quem nunca desenhou com pedacinho de 
�jolo ou carvão? Pois é... Eles mesmos. 
Esses diferentes RISCANTES (como 
chamamos na Educação Infan�l) são 
excelentes materiais para alimentar a 
imaginação dos pequenos. Além do 
carvão e dos pedacinhos de �jolo ou telha, 
podemos oferecer giz branco ou colorido, 
pedrinhas de gesso, gravetos, palitos de 
picolé e até água!!

E para completar vale também inventar 
outros lugares pra desenhar (o que 
chamamos de diferentes SUPORTES). 
Mas muita atenção! Alguns deles vão 
precisar da autorização e da orientação 
do adulto. Então vamos pensar...

Desenhar no chão do quintal, na calçada 
em frente à casa, em um pedacinho do 
muro ou da parede externa, em pedaços 
velhos de papelão, pintar nas folhas das 
ár vores  ca ídas  no  chão,  usar  as 
bandejinhas de isopor para fazer uma 
tela, caixas de pizza, sobras de azulejo. 
Vale também oferecer papéis com 
tamanhos, formas e texturas diferentes. 

E não esqueça de sempre bater um bom 
papo com os pequenos sobre quais 
materiais podem ser usados em cada 
lugar. Eles vão compreender e se diver�r 
de várias formas. 

Escrever e Desenhar de

várias formas
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Meriais não erurados

O que seria isso? É tudo aquilo que aprendemos a chamar de SUCATA!! Isso mesmo: 
copos diversos, garrafas pet, po�nhos de iogurte, tampinhas diversas, pedaços de 
cano, rolinhos de papel, retalhos de papelão, pedaços e toquinhos de madeira e tudo 
mais que você considerar SEGURO para que seja manipulado por seu filho.

Esses itens são chamados na Educação 
Infan�l de MATERIAIS NÃO ESTRUTURADOS 
OU MATERIAIS DE FIM ABERTO. Com eles a 
imaginação não tem fim. Não precisa pintar, 
colar, encapar... nada disso. O grande barato é 
exatamente transformar esses materiais em 
muitas coisas. E depois é só desmontar e 
voltar tudo para a caixa. Sempre limpos e 
devidamente higienizados para novamente se 
transformarem em mais possibilidades.  
Vamos experimentar?

E para animar a noa brincadeira? 
O que mais podemos inventar??

Não é novidade nenhuma que crianças amam e precisam de muito movimento para 
gastar energia e desenvolver aspectos motores importantes. 

Para isso, vamos deixar algumas dicas de materiais que podem ajudar vocês na 
criação de circuitos, desafios corporais, gincanas, cabaninhas e muita diversão para 
toda família.

Então vamos lá! 
Arregace as mangas e comece a juntar:
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Pedaços de

corda de

 vários

 tamanhos

Bolas de 

tamanhos 

diferentes

lchones

ixas de

papelão

grandes

bos de

vaoura Eláico

deiras

Fantasias

e aceórios

Almofadas

Baldes e

bacias

Pneus

velhos

E tudo mais que a 

IMAGINAÇÃO 
permir e que 

não ofereça risco 

para à criança!
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E como ficam as 
experiências com a 
ura e a Escra?

A Educação Infan�l deve prever um trabalho sistemá�co de exploração da 
linguagem verbal, a fim de “garan�r experiências de narra�vas, de apreciação e 
interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e 
gêneros textuais orais e escritos”. (Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infan�l, 2010, p.25). Mais a frente apresentamos algumas possibilidades 
para vivenciar em casa com as crianças.

Brincar com as manifeações e tradições 

lturais em Família

Recita
r 

parle
ndas

Brincar de
acalantos

Brincar de
Adivinhações

Brincar 

com as

rim
as

Declamar

versinhos

Dizer ditadospopulares
Brincar de roda

com can�gas

folclóricas e

populares, cantando

e dançando

Falar trava-línguas
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nversar em Família 

O diálogo permite que a criança exponha suas necessidades, desejos, 
sen�mentos, sensações, preferências, opiniões diante de um contexto, 
como por exemplo: 

nos momentos de
 alimentação, 
falar sobre os

 alimentos preferidos;

após observar uma
experiência, como 
o crescimento de 
uma plan�nha,  

relatar suas 
impressões;

após assis�rem um 
desenho ou filme, relatar 

suas sensações diante 
do que assis�u;

ao deitar 
para dormir, 
contar como
foi seu dia;

loque-se numa posição de dialogar com a criança

depois de uma 
brincadeira, 

 expor o que achou, 
se gostou ou não; após ouvir uma

história,  fazer 

comentários;
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Ouvir e Recontar 

Hiórias em Família
É no repertório dos contos já conhecidos que as crianças buscam alimento 

para construção de suas narra�vas.  

Quando juntamos a família numa 

roda, nos sentamos com as crianças, 

ou as ninamos ao som do “Era uma 

vez”, estamos ajudando-as a cons�tuir 

o sen�do de ouvir histórias pelas 

palavras de um adulto afe�vo, além 

do enriquecimento de seu próprio 

repertório. 

Ao se iden�ficarem com os 

personagens das histórias, com 

o seu herói, príncipes, princesas, 

rainhas, cavaleiros destemidos, 

meninos e meninas valentes, ou 

outros personagens, as crianças 

vivem aventuras, riem, choram, 

têm medo, sentem raiva e 

aprendem a lidar melhor com 

suas emoções.

Ainda que a criança se sinta triste, 

com medo ou saudade de alguém 

especial, poderão encontrar um 

aconchego, uma força, ao ouvir 

uma história contada com afeto. 
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r e Escrever 
em Família

Tendo momentos de leitura prazerosa de  diversas 

histórias, clássicos infan�s, fábulas, poemas, 

can�gas, poesias, etc;

Permi�ndo que a criança escolha livros para ler, brincando de ler

 livremente;

Convidando a criança a manusear diferentes portadores textuais 

(revistas, jornais, gibis, encartes de supermercado, folhetos informa�vos, 

bula de remédio), fazendo uso de procedimentos básicos de um leitor 

(ler a capa, virar as páginas sucessivamente...);

Envolvendo a criança em várias brincadeiras com o seu nome, 

reconhecendo sua forma escrita em vários contextos e incen�vando a

tentar escrevê-lo;

Permi�ndo que a criança imite comportamento

de escritor ao fazer de conta que escreve

recados, listas, car�nhas, bilhetes, etc.;

Convidando a criança para escrever livremente,

 a lista de compras do mercado, sacolão, açougue, 

farmácia, entre outras;
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Propor que a criança escreva livremente, regras e combinados da

família (ó�ma situação para ela aprender sobre texto instrucional);

Escrever com a criança um livro de receitas da família, podem separar

em doces, salgadas, bebidas, receitas preferidas (a criança observa

o adulto como escriba).

Reescrever o reconto de histórias com a criança,

para focar a atenção dela no uso da linguagem

escrita, já que ela já sabe a sequência dos fatos

e a narra�va da história;

Propor que a criança monte com letras móveis

o seu próprio nome, dos familiares e de palavras

significa�vas do dia a dia; 

Produzindo textos cole�vos em família, nos quais

a criança tenha que colocar em jogo seus

conhecimentos sobre os �pos de textos, seus

gêneros e os modos próprios de expressão.

Por exemplo: uma coletânea de músicas, uma

lista de brincadeiras preferidas, o cardápio do

fim de semana da família, entre outros;

Convidando a criança a escrever livremente sua ro�na diária e 

depois lê-la pausadamente; (ex.: acordar, escovar os dentes, lavar o

rosto, tomar café, trocar de roupa, brincar, guardar os brinquedos...);
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Ter com a criança momentos prazerosos e significa�vos de escrita

espontânea, ou seja, livre, sem forçar a escrita correta das palavras. 

A criança nesta faixa etária está construindo hipóteses tanto de 

leitura, quanto de escrita, portanto é essencial que os adultos a 

conduzam por essa fase de modo tranquilo, levando-a a se sen�r 

segura para avançar em seu desenvolvimento.

Brincar com a criança de forca com nomes de familiares, brinquedos, 

animais, alimentos;

Brincar com a criança de caça as letras pelos cômodos da casa (podem 

procurar as letras do seu próprio nome, dos nomes dos familiares, etc.).

Brincar de bingo do nome, de palavras, entre outras;
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Quando falamos que não trabalhamos com folhas prontas, xerocadas e impressas de sites 
da internet, não estamos falando de todas as folhas, e sim daqueles materiais que parecem 
só fazer sen�ndo para quem está apresentando à criança.

Se acreditamos que as crianças aprendem a par�r dos seus interesses, de acordo com o que 
lhe proporciona prazer e significado e estas aprendizagens precisam estar próximas às 
suas vivências, como podemos incluir experiências que trazem um treinamento de letras, 
apenas uma possibilidade de percepção de escrita e conhecimento do alfabeto sem 
possibilitar que elas vivenciem e correlacionem com o mundo à sua volta?

A�vidades para cobrir pon�lhados, repe�r grafias de letras e relacionar às mesmas apenas 
com determinadas palavras ou desenhos do senso comum, não permitem que as crianças 
explorem as diversas possibilidades de pensar a escrita enquanto tentam escrever e 
relacionar as letras de seu conhecimento com o que experimentam, com suas vivências 
leitoras e seu vocabulário adquirido ao longo de suas experiências infan�s.

Se falamos em uma criança competente e protagonista, precisamos proporcionar 
vivências que respeitem este momento de desenvolvimento e descoberta das letras. Na 
Educação Infan�l é importante que a criança consolide suas aprendizagens de acordo com 
as próprias experiências através de diversas linguagens.

Sendo assim, ao ofertarem folhas, optem pelas em branco, para que os registros possam 
ser feitos de forma autônoma e única de cada criança, auxilie se for convidado à isso, não 
negue ajuda caso a criança solicite, porém não antecipe a escrita  e muito menos corrija a 
mesma. Esse é o momento da criança pensar sobre ela, levantar hipóteses ... Isso é 
saudável e leva tempo. Encoraje e explique que cada criança tem um jeito de escrever.

Quanto às folhas impressas, deixem por conta da escola, pois serão planejadas pelas 
professoras e professores, através de a�vidades significa�vas que irão garan�r a 
especificidade deste momento. Nesse sen�do, tais a�vidades devem considerar: as 
diversas possibilidades de vivências do mundo letrado; os diferentes gêneros textuais; a 
produção de textos pelo adulto, considerando a par�cipação efe�va da criança; a escrita 
do nome e de palavras que fazem sen�do no repertório da criança. Enfim, tudo isso 
intencionalmente planejado para o processo de letramento. É fundamental evitar uma 
prá�ca mecânica, desprovida de sen�do e centrada apenas na decodificação do texto 
escrito. A apropriação da leitura e escrita pela criança se faz no reconhecimento, 
compreensão e fruição da linguagem que se usa para escrever. A mediação desse processo 
é essencial para tornar a experiência significa�va para a criança, por isso, o diálogo com a 
professora é muito importante a fim de que esse caminhar seja orientado e acompanhado, 
pois mais importante do que chegar a algum resultado é perceber a beleza do trilhar!

Por que não trabalhamos com folhas para 

reproduzir lras e traçados?

?

?

?

?

?

?

?

?

?
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Mais conteúdos para você no noo se!
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