
EM TIRADENTES FASE I 
 
 
Professores: Manhã Julia, Pamela, Raquel, Tatiana, Talita, Fernanda, Luciana.  
Tarde: Luciene, Elaine, Giselle Melo, Marcos, Gisele Marques. 
Direção: Vera Lúcia e Mª Aparecida - coordenadora Pedagógica: Leila Cilene 
 
 

: Para garantir a continuidade pedagógica com as nossas crianças, postaremos 

atividades, enviaremos links de vídeos, sugestões de leituras, indicações de brincadeiras e 
atividades lúdicas que serão trabalhadas a partir de fotos, desenhos, colagens e outras 
produções que podem ser entregues aos professores no retorno das aulas.  
Observação: as atividades devem ser realizadas aos poucos em diferentes dias e 
momentos.  
 

 
SEMANA 30/03 A 03/04. 

 
 
 
Objetivo   Ampliar os conhecimentos sobre COVID-19 e a necessidade de prevenção. 
 
Converse com seu filho (a) o porquê de estarmos em casa e não na escola; a importância dos 
cuidados na prevenção; explicar que ainda não existe vacina ou remédio para prevenir esta doença; 
 
 
 

Você sabe por qual motivo está em casa, sem poder ir para escola? 
 
Isso mesmo! Estamos num cenário de Pandemia. O COVID-19 é uma ameaça para todos 
nós.  
Assim, os hábitos de higiene são importantíssimos na prevenção de doenças. 
Na escola sempre cuidamos da higiene, por exemplo, antes da alimentação lavamos as 
mãos. Ao sair do parque lavamos as mãos de novo.  
 
 
 

Agora converse com sua família e diga a eles... 
 
Em sua casa em quais momentos você costuma lavar as mãos? 
 
Quais outros hábitos de higiene você e sua família adotaram para se prevenir contra as 
doenças?  
 
-Converse com os adultos da casa sobre o que é COVID-19, o que causa e como se 
prevenir. 
 
- Após a conversa vá até a pia e lave bem as mãos utilizando agua e sabão. Lave entre os 
dedos e não esqueça do pulso. 
 
 



 

Explicando sobre o COVID-19: https://youtu.be/_BvV3o0NClk 
 
 
 
 

Turma da Mônica: 
https://www.youtube.com/watch?v=5zWjhnav-dI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em seguida faça um desenho sobre os cuidados de higiene que precisamos ter 
para evitar doenças. (Atenção guarde este e outros desenhos que fizer para entregar ao 
seu professor assim que retornamos) 
 
 
 
Objetivo:  Resgatar brincadeiras que possam divertir e proporcionar interação entre todos.  

 

Na escola sempre brincamos...O momento da brincadeira é uma oportunidade de 

desenvolvimento para a criança. Através do brincar ela aprende, experimenta o mundo, 

possibilidades, relações sociais, elabora sua autonomia de ação e organiza suas 

emoções. 

O principal objetivo da brincadeira é explorar. Para uma criança pequena, tudo é 
experimento e através da brincadeira explora sentimentos e valores e desenvolve suas 
habilidades. 

 
AGORA VAMOS BRINCAR UM POUCO. 

 
 

: Dessas brincadeiras, família, procure fazer uma em cada dia da semana, 

podendo repeti-las para que aprendam e se divirtam juntos, cada uma destas brincadeiras 
auxilia as crianças no desenvolvimento de alguma habilidade especifica como está 
explicado logo na primeira. 
 
 
1 - Brincadeira: Seu mestre mandou, é uma brincadeira simples e divertida, que auxilia 
no desenvolvimento da atenção, linguagem, reconhecimento de partes do corpo, objetos 
e lugares, chame seus familiares e divirtam-se! 
 

https://youtu.be/_BvV3o0NClk
https://www.youtube.com/watch?v=5zWjhnav-dI


Escolham uma pessoa que será o mestre. 
Ela dirá o que cada participante deverá fazer, aproveite para dar dicas de como se 
prevenir do COVID-19. 
Exemplo: seu mestre mandou pular num pé só, 
Seu mestre mandou fazer caretas. 
A brincadeira consiste em escolher um mestre onde ele dará as comandas como:  
Seu mestre mandou pular num pé só. 
Seu mestre lavar as mãos. 
Seu mestre mandou beber água.  
Seu mestre mandou espirrar dentro de um antebraço. 
Seu mestre mandou pular contanto até 10. 
Seu mestre mandou pular fazendo caretas 
Use a imaginação e fique livre para criar outras comandas e trocar de mestre. 
 
2 – Façam um avião de papel e arremesse para que ele pouse num espaço 
distante... 
 
3 – Monte um castelo usando cartas de baralho ou caixas de papelão. 
 
4 – Faça bolas com papeis amassados e tente acertar dentro de um balde 
 
5 – Pegue uma corda, fio ou barbante e tente andar em cima sem cair. 
 

Objetivo   Estimular a oralidade. 
 
As histórias sempre nos divertem e nos unem. Os contos são histórias conhecidas, que as 
pessoas contam umas para as outras.  
 
. 
Com o objetivo de desenvolver o gosto pela leitura estamos disponibilizando história 
virtual e digitalizada para que possam ler uma por dia. 
Também segue sugestão virtual é só clicar link abaixo  
 
 As bonecas da vó Maria 
https://www.youtube.com/watch?v=A9DPngCaFBk  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=A9DPngCaFBk


 



 
 

Agora converse com sua família e diga a eles... 
 
Se gostou da leitura? 
Qual foi a história que mais gostou? 
Qual mensagem a sua história preferida nos passa? 



 
Em seguida...Junte-se a família e faça uma dramatização (um teatrinho) da sua história 
preferida, você pode utilizar objetos, brinquedos e o que quiser para isto. 
 
 
 
 
 
 
Não esqueçam de lavar bem as mãos e entre os dedos. 
Ah! escovar os dentes após as refeições. 
Aproveite estes dias, para pedir auxílio a um adulto para aprender calçar e amarrar os 
sapatos. 
 
 
Espero que tenham gostado das atividades sugeridas nesta semana!!!! Até semana 

que vem com mais novidades... 
 

Algumas dicas para o 
dia a dia em casa... 

 


