
 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO NÃO PARA! 

CORONAVÍRUS (COVID-19)  

 
Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 

 
BRINCADEIRA 

 
 
         Sabe aqueles pratos 
descartáveis que a gente sempre 
tem em casa? Basta colocar neles 
palitos de picolé que viram raquetes 
para um animado Jogo de tênis com 
bexiga.   
         O que iremos precisar: 
Bexiga, pratos descartáveis, palitos 
de picolé, durex, cola branca e 
caneta hidrocor. Se tiver pistola de 
cola quente para prender o palito no 
prato, melhor ainda.   
          Aproveite esse momento e 
transforme o seu espaço em um 
campo muito animado. 
 
 

 
 
 
 

 
CONTE-ME UMA HISTÓRIA? 

 
 
         A contação de história instiga 
a imaginação, a criatividade, a 
oralidade, incentiva o gosto pela 
leitura, contribui na formação da 
personalidade da criança 
envolvendo o social e o afetivo. 

Então vamos ouvir história? 
 

Até As princesas soltam pum 
SEGUE O LINK: 

 
https://www.youtube.com/watch?

v=h8qyceMMltk 
 

 

 
BRINCADEIRA 

 
 

O que foi escondido? 
       Vamos escolher um cômodo 
da casa e nos reunir ali. 
      Todos ficam por alguns 
instantes olhando os objetos do 
espaço.  
      Depois, uma pessoa é 
escolhida para ser vendada. 
Outra pessoa escolhe um objeto 
daquele cômodo e esconde. A 
pessoa vendada tenta descobrir o 
que foi escondido. 
 

 

  
HUMM... QUE DELÍCIA! 

RECEITINHAS! 

 
Pão de queijo é muito gostoso. 
Mas gostoso mesmo é fazer a 
receita de pão de queijo de 
liquidificador, pois é prático, 
rápido e muito simples. 

O que você vai precisar? 
- 2 xícaras de chá de polvilho 
azedo 
- ½ xícara (chá) de óleo 
- 1 xícara (chá) de leite 
- 1 colher de sal 
- 200 gramas de muçarela 
ralada 

Como preparar? 
1- coloque todos os 
ingredientes no liquidificador; 
2- Mexa com uma colher para 
misturar os ingredientes; 
3- Em seguida, bata por cerca 
de 2 minutos; 
4- Despeje essa mistura em 
forminhas untadas com 
manteiga e polvilhadas com 
farinha. 
 

Bom apetite!!!! 
 

 
BRINCANDO DE FAZER ARTE 

 
 

Hoje é dia de decoração 
Vamos decorar caixas? 

 
O que vocês vão precisar? 
- Caixas de papelão 
- Revistas 
- Papéis diversos 
- Canetinhas 
- Cola 

 
Vamos garantir a diversão da 

garotada. 
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