
 

 

 

AOS EDUCANDOS ES SUAS FAMÍLIAS. 

    FICAREMOS DISTANTES DA ESCOLA POR UM PERÍODO, CONTUDO, TEREMOS QUE DAR CONTINUIDADE 

AOS PROCESSOS DE APRENDIZAGEM. 

     DISPONIBILIZAREMOS   AQUI, ATIVIDADES ESPECÍFICAS PARA CADA TURMA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 

     ALGUMAS ATIVIDADES ENVOLVERÃO REGISTROS QUE PODERÃO SER REALIZADOS EM CADERNOS OU 

FOLHAS AVULSAS. 

     AO RETORNAR A ESCOLA, VOCÊS DEVERÃO TRAZER OS MATERIAIS E AS ATIVIDADES REALIZADAS 

NESTE PERÍODO. 

 

    BOAS APRENDIZAGENS! ATÉ BREVE! 

 

 

 

 

  

 

  

Ajudando uns aos outros 

Na escola, em casa, na rua, ou mesmo em outros lugares, temos sempre a oportunidade 

de ajudar as outras pessoas e por muitas vezes também precisamos do auxílio delas. 

Você gosta de ajudar as pessoas? Como se sente quando pode ser gentil e solidário 

com alguém?  
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As propostas podem ser feitas de 

acordo com a organização de cada 

família, não sendo necessário que todas 

aconteçam em um único dia!  



Recorte de revistas, livros, jornais, entre outros materiais, situações que mostram 

pessoas ajudando umas às outras. Em seguida, cole numa folha de sulfite ou de 

caderno. 

Em casa, você pode auxiliar seus familiares nas tarefas do dia a dia (como: secar a 

louça, guardar os sapatos, guardar os brinquedos, etc.). Se possível, peça que um dos 

seus familiares (papai, mamãe, irmã, titia, avó, primo, etc), tire uma fotografia 

registrando esse momento em que você está ajudando os mesmos nas tarefas de casa. 

E quando retornarmos às aulas presenciais, não esqueça de trazer para escola para 

compartilharmos com os colegas e a professora.  

 

Trava língua 

Trava línguas é uma forma divertida de brincadeira  que auxilia no desenvolvimento da 

articulação de sons e na  sua pronúncia, além de estimular a imaginação, oralidade e 

a criatividade.  

 

O sapo 

E era o sapo dentro do saco 

E o saco com o sapo dentro 

E o sapo fazendo papo 

E o papo fazendo vento 

 

Primeiramente leia para a criança devagar e peça para ela repetir, depois vá acelerando 
e repetindo.  
É natural que errem e esqueçam, o mais interessante é que tentem e se divirtam 
enquanto dizem os versos. Depois peça a criança para solicitar a outras pessoas que 
leiam  como uma espécie de brincadeira de desafio para tornar mais divertido. 
E vocês, conhecem outros trava línguas? Quais? 
Vamos tentar? 

 

 

Palmas de papel 

Em nossa rotina de atividades, sempre há espaço para brincadeiras e jogos em grupo, 

que realizamos no pátio da nossa escola. Enquanto ainda não é possível estarmos 

juntos, aproveite o momento em família bom para continuar desenvolvendo suas 

habilidades. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Para essa brincadeira,  vocês irão precisar de uma folha de papel para cada participante.  

Todos os moradores da casa podem participar, quanto mais pessoas participarem mais 

legal ficará a brincadeira. Mas não se preocupe se tiverem poucas pessoas, com  dois 

participantes já é possível brincar!  

Agora vamos lá! 

Os participantes ficam em pé formando um círculo, segurando uma folha de papel entre 

as palmas das mãos, que são mantidas juntas em sua frente. 

Dado o sinal, todos começam a aplaudir, com cuidado para que a folha não caia no chão 

quando as mãos se separarem. Os participantes que deixam a folha cair retiram-se da 

brincadeira. os outros continuam aplaudindo. 

A atividade termina quando restar somente um participante aplaudindo com a folha de 

papel entre as mãos.  

 

 

 

    

                                                                          SE CUIDEM E ATÉ A PRÓXIMA SEMANA!  


