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Instruções 

Senhores pais e responsáveis, seguem sugestões de atividades para 

serem realizadas durante a suspensão das aulas.   

Tendo oportunidade e se possível, fotografe as atividades com o nosso 

pequeno e envie para o WhatsApp da escola número (11)99997-2783. 

Ficarei muito feliz em receber o registro.   

Caso haja dificuldade ou falte algum material proposto, pode substituí-lo 

pelo material que tiver em casa ou não realize a atividade.  

Obrigada. 

 

 

Olá meu pequeno aluno (a)!  

Sei que em meio a tudo que vem acontecendo, é incompreensível para 

você, certamente sua rotina mudou muito, pois não temos feito atividades e nem 

brincado juntos.  Enquanto a mamãe e o papai, provavelmente preocupados com 

a pandemia em que vivemos no momento, estão fazendo o possível para o seu 

dia-a-dia ser de segurança, aprendizagens e felicidades. 

Entretanto, quero contribuir com algumas brincadeiras e atividades 

lúdicas para você realizar juntamente com o papai, mamãe ou responsável. 

                                                                                                                              

Estou com saudades. 

Beijinhos da Prof. Sara 

 

Atividade 1- Brincadeira da dança na frente do espelho. 

✓ De frente ao espelho incentive a criança dançar e fazer diversas caretas, 

será uma dança muita divertida. 

Objetivo: Experimentar as possibilidades de seu corpo nas brincadeiras e 

danças. 
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Atividade 2- Explorar objetos da sala de sua casa e sentir suas 

diferentes texturas. 

✓ Solicite que a criança toque nos objetos da sala de sua casa, como sofá, 

tapete, estante...assim a mesma vai perceber as diferentes texturas 

existentes no nosso meio de convívio. 

Objetivo: Proporcionar o desenvolvimento dos sentidos como visão e tato. 

 

Atividade 3 - Brincadeira da sombra. 

✓ Faça uma cabana com tecidos como o lençol e brinque com a criança de 

fazer sombras, será uma brincadeira incrível. 

 

 

 

Atividade 4 - Esconde-esconde. 

✓ Proponha que a criança se esconda, em seguida procure- a, quando 

“encontra - lá” mostre que será a sua vez de se esconder... 

O objetivo das duas brincadeiras acima é desenvolver confiança em si, e nos 

adultos em situação de interação. 

 

Atividade 5 - Dia do circo – 27 de março. 

A data de 27 de março foi escolhida como o dia do circo, de acordo com 

a lei nº 2.833, de 12 de maio de 1981, para homenagear Piolim, um dos 

mais conhecidos palhaços brasileiros, que nasceu em 27 de março de 

1897, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. 

 

• Filme; O Diário de Mika – O Palhaço. 

✓ Faça uma deliciosa pipoca juntamente com a criança, e tenham um bom 

filme.   

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?V=z9pbfer_xbg> 

 

• Maquiagem de palhacinho. 

✓ Faça uma linda maquiagem na criança, deixando a mesma escolher as 

cores preferidas para serem utilizadas.  

Disponível em: <https://br.pinterest.com/pin/750341987888994943/> 

Objetivo: Motivar a criança a conhecer a arte circense; despertar imaginação e 

criatividade. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z9pBFer_xbg
https://br.pinterest.com/pin/750341987888994943/


Atividade 6 - Receita de massinha maluca. 

Ingredientes 

• 2 copos de farinha de trigo. 

• 1 copo de sal. 

• 1 copo de água. 

• 2 colheres de óleo  

• Anilina comestível ou suco em pó para colorir (opcional). 

 

 

 

 

 

Modo de preparo 

Amasse tudo em uma tigela até chegar no ponto adequado, em seguida 

acrescente um pouco de suco em pó ou anilina (opcional).   

Objetivo: Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, 

cor e textura); explorar os dedos e percepção tátil 

 

Atividade 7 - Hora da história. 

✓ Prepare um ambiente tranquilo, e sugira que a criança escolha seu livro 

preferido, conte e reconte a história, como o seu pequeno preferir. 

 

Objetivo: Despertar a curiosidade, imaginação e ampliar o vocabulário. 

 

Atividade 8 - Cantigas. 

✓ Escolha músicas de roda, parlendas, rimas entre outras ... Cante, dance, 

proporcionando que a criança reproduza. 

Objetivo: Favorecer o desenvolvimento da sensibilidade; da criatividade; do 

senso rítmico; memória; concentração; atenção e consciência corporal. 

 

Atividade 9 - Plantação de feijão no algodão. 

✓ Juntamente com a criança, forre um copo com algodão umedecido. 

Coloque alguns grãos de feijões crus sobre o algodão, coloque o copo 

em um lugar iluminado e não deixe o algodão secar. Vá colocando água 

sempre e aos pouquinhos. Em 3 dias a raiz começará a aparecer. 



Objetivo: Observar e acompanhar a germinação de um ser vivo, e respeito a 

natureza. 

 

Atividade 10 - Cores primárias. 

✓  Solicite que a criança procure pela casa, cores; azul, amarelo, 

vermelho... Poderá ser válido a identificação das cores nos brinquedos, 

roupas e etc. 

Objetivo: Incentivar o desenvolvimento oral e ampliação; identificar os nomes 

das cores. 


