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

Cronograma de vivências proposto pela Profª SORAYA RIBEIRO DOS SANTOS-EM MARIA CRISTINA CASTELLO BRANCO DA CRUZ 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 

HOJE É DIA DE MÚSICA! 
 

Que tal começarmos a 
semana com música e 

movimento? 
 

A sugestão é que o 
responsável proporcione à 

criança um momento 
divertido e prazeroso, com 

música e movimento. É 
importante que o adulto 

estimule a criança, realize os 
movimentos e cante a música 

com ela. Assim, será muito 
mais divertido! 

 
“Dancinha do Corpo” - Turma 

do seu Lobato 
https;//www.youtube.com/w

atch?v=k0j0tk0Br9 
 

HORA DE BRINCAR! 
 

Brincadeira divertida e fácil! 
 

Material necessário: 
- Papelão; 

- 5 Rolos de papel higiênico; 
- Tinta guache. 

 
É sempre bom deixar a 

criança participar da 
confecção do brinquedo, é 
um momento de interação 
importante para ela. Então 

vamos lá.... Chame a criança 
e comece a confeccionar o 

brinquedo! 
Prepare um pedaço de 

papelão e os rolos de papel 
higiênico, depois pinte com 

tinta guache.  Quando 
estiverem secos cole os rolos 

na base. As argolas podem 
ser feitas de papelão e 

devem ser pintadas nas cores 
dos rolos. 

Lembrando que o 

HORA DE RECICLAR! 
 

Hoje a sugestão é 
confeccionar um brinquedo 

bem divertido utilizando 
garrafa pet. 

 
É muito fácil! 

 
Você vai precisar de uma 

garrafa pet de água de 5lt, ou 
outra semelhante. 

Faça um buraco na frente da 
garrafa, como se fosse uma 

boca, depois contorne 
colando papel colorido. Faça 

os olhinhos com EVA ou 
papel, cole na parte superior 

do buraco, conforme a 
imagem. Em seguida, peça a 

criança para amassar 
pedaços de papel e fazer as 

bolinhas. 
 

Reúna a família e comece a 
brincadeira! 

 

BRINCANDO COM OS PÉS! 
 

O movimento e a 
coordenação motora são 

uma parte muito 
importante do 

desenvolvimento infantil. 
E hoje a ideia é 

proporcionar uma 
brincadeira bem legal e 

divertida! 
Serão necessários papéis 

coloridos, bambolês 
coloridos, ou outro 

material que dê para fazer 
os círculos. 

Primeiro faça o molde dos 
pés e recorte-os nos 

papéis coloridos, depois 
posicione os círculos e os 
pés, conforme mostra a 

imagem. 
Os moldes podem ser 
feitos com os pés da 
criança, ela vai achar 

muito legal! 
Atenção: O adulto pode 

DIA DE HISTORINHA! 
 

Sugestão de leitura em 
casa: 

(Livro Digital) 
“O caso do bolinho” 

https://www.youtube.com
/watch?v=5OT2-fboyW8 

 
O responsável deve ouvir a 
historinha com a criança, e 

em seguida, sugere-se 
iniciar uma conversa 

informal sobre o conto. 
 

Que tal aproveitar e fazer 
um delicioso bolinho? 

 
Uma sugestão bem legal, é 

aproveitar a historinha e 
convidar a criança para 

ajudar a fazer um delicioso 
bolo! 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5OT2-fboyW8
https://www.youtube.com/watch?v=5OT2-fboyW8
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responsável também deve 
participar da brincadeira... 

Primeiro o adulto deve jogar 
as argolas, mostrando à 

criança como deve brincar, 
Depois estimule a criança e 
brinque com ela, a diversão 

será garantida! 
 

 
 

Boa diversão 
 

fazer a brincadeira 
primeiro, mostrando a 
criança como deverá 

pular, seguindo as 
posições dos pés. 

 
 

 

 


