
EMEB Lázara SILVEIRA PACHECO

Como informado no Caderno CONSTRUÌNDO

APRENDIZAGENS , já entregue as famílias, a partir

desta semana postaremos aqui propostas de vivências

para auxilia-los na rotina em casa a fim de favorecer

o desenvolvimento infantil, priorizando a ludicidade e

as interações.

Desejamos Boas Vivências!!!

Equipe Lázara Silveira Pacheco



EMEB LÁZARA SILVEIRA PACHECO

SEMANA DE 14/09 Á 19/09

PROPOSTA 01: BRINCANDO COM POTES

Que tal a organização dos armários de sua casa virar uma divertida 

brincadeira? 

No caderno “Construindo Aprendizagens”, na página 24, encontramos um 

exemplo de jogo de encaixe usando os potes ou mesmo caixas com tampa.

Podemos aproveitar as tampas dos mesmos potes e inventar mais uma 

brincadeira.

Você só vai precisar:

▪ De tampas com tamanhos e formatos

diferentes, 

▪ Papel 

▪ Uma canetinha.

.

massacuca.com



Para brincar basta contornar as tampas usando a canetinha sobre o papel e 

a criança precisa encontrar o formato correspondente para cada uma.

A diversão é garantida!

A diversão é garantida!

massacuca.com



PROPOSTA 02: HORA DA HISTÓRIA

Você já pensou que brincar com pregadores de roupa pode ser muito divertido 

para o bebe?
O que acham de assistir uma linda historinha juntos? 

A história é: “Coelhinho Zezé em: Cadê todo mundo?”. Com

ela as crianças poderão compreender, de maneira lúdica, as

mudanças que ocorreram em sua rotina nos últimos meses.

Link de acesso:  https://youtu.be/9CjYWaO4_1E



Nessa história o coelhinho Zezé mora numa toca perto de uma escola. Ele amava

ver tudo o que acontecia nela, mais os dias passaram e Zezé não viu mais ninguém

na escola, bateu uma saudade e ele ficou preocupado.

- Cadê todo mundo? Perguntou Zezé com o coraçãozinho apertado.

Então ele encontra alguns amiguinhos que não conseguem dizer a ele onde todos

estão, até que uma coruja passou voando, viu Zezé chateado. Ela pediu que ele a

seguisse e o levou até a janela de uma casa e lá dentro estava uma família com

crianças brincando e adultos conversando.

Zezé respirou fundo e ouviu as gargalhadas, sentiu o cheiro de bolo quentinho e

muito amor no ar e percebeu que o carinho estava presente dentro daquela casa.

A coruja sorriu e disse:

- O vírus vai logo passar e o amor entre eles vai ficar. Em breve tudo vai voltar ao

normal.

HISTÓRIA RECONTADA PELAS PROFESSORAS DO 

MATERNAL


