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Prezados Pais e Responsáveis,
Compreendendo a situação de nosso País, diante
da pandemia Covid-19 e da importância de nossas
crianças

continuarem

aprendizagem

que

vivenciando
contribuam

situações
para

o

de
seu

desenvolvimento integral, elaboramos um material com
dicas e sugestões de links com atividades que possam
ser

desenvolvidas

juntamente

com elas

e

que

possibilitam desfrutar de momentos valiosos durante esse período.

Ao acessar os links você irá perceber que as atividades propostas contemplam
momentos de interação e brincadeiras, pois na Infância é por meio do interagir e do brincar
que a criança estabelece formas de comunicação, relacionamento, experimentação,
aprende e se desenvolve. Para ela o brincar é uma atividade constante e natural, que
estimula o aprendizado e a apreensão de valores.

Na etapa da Educação Infantil, as ações
educativas são norteadas pelas interações e
brincadeiras, pelo educar e cuidar e pelo
estabelecimento de rotinas e diálogos para o
desenvolvimento da aprendizagem.

Destacamos que este é um material
apenas com sugestões para contribuir para
este momento que as crianças estão em casa.

Antes da indicação de sugestões de materiais para as atividades, seguem
algumas dicas que podem contribuir ainda mais para seu dia a dia com a criança durante
esse período de isolamento social:

Construa uma rotina com as crianças
A expressão “rotina” pode trazer a ideia
de algo muito rígido, mas não deve ser assim, o
sentido que trazemos para esta expressão é de
uma organização para o dia a dia do pequeno.
Nesse momento, pode parecer difícil, pois nós
adultos também temos que conciliar e adaptar
muitas coisas de nosso dia a dia, mas é
importante que a criança tenha um horário para
o descanso, saiba da importância das atividades
de higiene, tenha horários de alimentação e de
atividades diversificadas. Destacamos que as atividades de rotina envolvem os
processos de interações, brincadeiras, diálogo, de educar e cuidar e que nestes
momentos estamos também possibilitando as crianças o desenvolvimento de sua
autonomia e a compreensão sobre os bons hábitos para uma vida saudável.

Organize os ambientes onde a criança irá realizar suas atividades

Quando propor uma atividade para a criança é
importante que você prepare o ambiente para que ela se
sinta estimulada, isso não significa dispor de inúmeros
materiais ou algo que você não seja capaz de ter neste
momento, mas de deixar tudo de um jeitinho que ela possa
ter acesso e desenvolver suas atividades de forma
prazerosa.

Motive a criança
Além de organizar o ambiente é importante que você
motive a criança a desenvolver as atividades que lhe
são propostas, ela pode ser envolvida nas escolhas e
decisões das brincadeiras e ou atividades que irá

desenvolver. É importante que compreenda que nem sempre ela demonstrará interesse
pelo que está sendo proposto, assim, não force ela a realizar, mas instigue para que se
sinta motivada a querer fazer.

Proponha atividades diversificadas

Pode parecer complicado propor
atividades diversificadas, mas você pode
propor a realização de desenhos, recortes,
colagens, leituras, contação de histórias,
exploração de materiais, jogos, músicas,
brincadeiras dirigidas e momentos de
brincadeira livre em que a criança decida
do que vai brincar. O acesso à tecnologia também pode ser proposto, porém chamamos
a atenção para estes momentos, nos quais o adulto precisa estar atento ao que a criança
está assistindo e quanto tempo as crianças estão em frente
às telas. Uma forma saudável de utilizá-los é como
auxílio nos momentos de criatividade, por exemplo
quando as crianças querem construir um brinquedo, ou irá
utilizar este recurso para ler ou ouvir uma história.
Ressaltamos que os momentos de atividades devem ser
prazerosos, então cuidado com as intervenções que irão
fazer, porém não deixe de acompanhar a criança.
Relembre as crianças da escola

Para que o processo de readaptação da
criança seja mais tranquilo é importante lembrá-la
da escola, que é um lugar legal e que no retorno
irão

reencontrar os amiguinhos,

professores,

demais profissionais da instituição e poderão
desenvolver muitas atividades legais.

A seguir indicamos algumas sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas
de acordo com a faixa etária da criança e de suas possibilidades:
 Sugestão de Rotina para casa
Uma atividade que pode facilitar as demais é a organização de
uma rotina. A elaboração desta rotina pode até mesmo ser
construída com a criança e ser escrita e ou desenhada em um
cartaz, em que você adulto pode dialogar com ela sobre o dia a
dia em casa e juntos elaborarem este cartaz para deixar
exposto para a visualização diária. Se a criança compreender
esta rotina será mais fácil a sua execução, lembrando que a rotina não é rígida, podendo
ser alterada conforme as necessidades do dia a dia.

Segue baixo uma sugestão de ações que podem ser contempladas na rotina. Fique a
vontade para adaptar com os hábitos que vocês estão mantendo em casa.
1. Higiene (escovar os dentes, tomar banho, lavar as mãos);
2. Alimentação (café da manhã, lanche, almoço, jantar);
3. Atividades propostas para o dia (brincadeiras livres/ dirigidas);
4. Descanso (soneca após ao almoço, sono da noite);
5. Leitura/ contação de histórias.

Exemplo de quadro de Rotina:
Domingo

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Sábado

 Plantando em casa.

Mesmo estando dentro de casa uma atividade legal é envolver a
criança com a temática da natureza. Neste link são apresentadas
três ideias de “plantando em casa com as crianças”. Essa atividade
poderá proporcionar a ela experiências nas quais possa fazer
observações, investigar, levantar hipóteses e consultar fontes de
informação para buscar respostas para suas curiosidade e indagações.
https://www.tempojunto.com/2014/10/04/diy-plantando-em-casa-com-criancas-dia-danatureza/
 Tesouro sensorial
No link abaixo você encontra a dica de brincadeira “caça ao
tesouro sensorial” uma brincadeira divertida para ser desenvolvida
dentro de casa e que estimula a criança a exploração do espaço e
de

texturas,

cores

e

formas.

https://www.tempojunto.com/2017/09/19/caca-ao-tesourosensorial-uma-brincadeira-para-combater-o-tedio-em-casa/
 Gincana de estímulos

Neste link há indicação de algumas atividades e
brincadeiras que possibilitarão para a criança o
desenvolvimento de sua coordenação motora, equilíbrio,
exploração de materiais que despertam a sua criatividade,
imaginação e curiosidade.
https://www.tempojunto.com/2015/06/07/12-brincadeiras-para-organizar-uma-gincanade-estimulos/.
 Cantinhos
Outra ideia legal é a organização de cantinhos. Assista o vídeo abaixo e veja como de
forma simples você poderá elaborar um cantinho para a criança se divertir em casa.
https://youtu.be/VTrk77pRPRI

 Vamos colocar a criançada para dançar, cantar e ouvir boas músicas?

Entre as possibilidades de brincadeiras e
atividades para a criança, ouvir músicas,
dançar e cantar também se constitui como um
momento riquíssimo de aprendizagem e
desenvolvimento, onde ela se comunica por
meio das diferentes linguagens, explora e
vivencia um amplo repertório de movimentos,
gestos, olhares e sons. O link abaixo é do Canal no Youtube do grupo Palavra Cantada
que apresentam um repertório infantil variado, lúdico e divertido.
https://youtu.be/K0fFH2fLx0A.

Atenção! Alguns dos canais que estão disponíveis na internet podem
apresentar conteúdos impróprios para as crianças, portanto sempre
estejam atentos e juntos delas ao utilizarem esse recurso.

 Leitura e contar histórias

A leitura promove a ampliação e enriquecimento do
vocabulário da criança,

além de proporcionar

experiências incríveis que envolvem a imaginação e o
faz de conta, por isso é importante ter o hábito de ler,
contar histórias e deixar que ela também leia e conte
para você. Caso não tenha livros em casa para a
criança ou os que têm já foram utilizados, o endereço
eletrônico abaixo é de uma plataforma on-line do
banco Itaú que reúne livros infantis para serem lidos no celular ou no computador sem
precisar preencher cadastro.
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/sobre/.

Uma dica legal, para ampliar seu conhecimento sobre como ler, inovar na sua
prática de leitura para as crianças e o objetivo de ler para elas, indicamos o material
.
do Programa do Governo Federal Conta para Mim que se constitui de um guia para
as famílias e de vídeos para compreender sobre a literacia familar e a importância
da leitura. Segue o link para acesso:
http://alfabetizacao.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=
25:programa-conta-pra-mim&catid=18

 Cantigas de roda e brincadeiras populares

Outra dica bacana são as cantigas de roda e brincadeiras
populares. Será que você conhece cantigas de rodas?
Como por exemplo, Ciranda- cirandinha, Escravos de
Jó, Alecrim? E brincadeiras populares, você conhece
alguma? Esconde –esconde, Amarelinha, Passa Anel.
Certamente sim. Além do que já foi proposto na
indicação dos links, você pode estar desenvolvendo com
a criança brincadeiras que você brincava quando era criança. Procure pensar um
pouquinho sobre a sua infância, lembre-se do que gostava de brincar, talvez o seu filho
ou a criança com quem você convive, não conhece estas brincadeiras e poderia ser um
momento divertido entre vocês.
 Brincadeiras livres

Outro ponto bastante importante é
deixar a criança brincar livremente, nos
momentos em que ela cria suas próprias
brincadeiras, ela está aprendendo, se
desenvolvendo

e principalmente desfrutando

dos bons

momentos que são

proporcionados por esta fase da vida que é a Infância.

Pais e responsáveis, desejamos que as sugestões propostas neste material possam
contribuir para momentos de alegria e muita diversão em casa.
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