
CUIDAR DA VIDA COMO BONS CRISTÃOS E HONESTOS CIDADÃOS. 

 

Querido (a) aluno (a), 

 

É tempo de cuidar da vida! Pensando nisso, ficaremos alguns dias em casa, evitando locais com muita circulação de pessoas e cuidando da saúde do nosso corpo. 

Porém, não podemos esquecer de praticar tudo que temos aprendido em sala, por isto organize a sua rotina para praticar algumas atividades. 

 

 

 

 

 

 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES PARA O RECESSO 

Acompanhar pelas 
redes sociais alguns 

perfis que farão  lives 
com contações de 

histórias. (Sugestão: 
@fafaconta). 

 
Contar histórias de 
quando você era 

criança. Mostre os 
álbuns de família. 

Fortaleçam os vínculos. 

 
Desenhar! Olhem-se 

no espelho, 
observem suas 
características, 

alonguem-se, rolem 
no chão e façam um 
autorretrato repleto 

de detalhes. 
Lembre-se dos 

combinados para um 
bom desenho! 

Brincar com as formas 
geométricas no 

papelão. 
Desenhe, nomeie e 

recorte. 

Propor um momento de 
leitura onde a criança 

possa escolher o que quer 
ler e vice-versa. 

 
Observar as letras iniciais 

de algumas palavras e 
escrever outras que 

também iniciam com a 
mesma letra. 

Motivar as tentativas de 
escrita (cartas, receitas, 
bilhetes para quem está 
distante fisicamente no 

momento). 
 

Observar e escrever os 
nomes dos rótulos 

conhecidos. 

As crianças devem 
participar da rotina 

da casa. Dê a 
criança um encargo 
de acordo com sua 
idade, como: tirar a 
poeira dos móveis, 

arrumar a cama, 
tirar o lixo. 

Plantar uma 
semente ou 

uma muda de 
planta em um 

vasinho e 
acompanhar o 
crescimento 

dela nesses dias. 

Confeccionar o jogo do 
bingo em família e  

brincar de identificar a 
grafia e também o 
nome do numeral 

sorteado. 

Brincar com 
embalagens e 

rótulos que contêm 
números. Peça para 
a criança observar a 
grafia e relacionar 
com a quantidade. 

 
Realize cálculos 

mentais em família: 
“Quantas frutas 

temos na geladeira?” 

Oferecer desafios de 
recorte como: desenhe 

diferentes linhas em 
uma sulfite e peça para 

a criança cortar em 
cima delas. 

 

Construir um alfabeto 
concreto para ficar 
exposto em casa, 

colocando uma figura para 
cada letra. 

 
Criar rimas com os nomes 
dos familiares. Ah! Que tal 
criar uma quadrinha com 

o nome do seu grupo? 

Estimular a criança a 
conhecer e identificar os 

números até 100 de 
forma sequencial e 

aleatória, 
compreendendo a 

mudança do numeral a 
cada nova dezena. 

 
Escrever 

diariamente em um 
caderno, sobre o 
que ouviu, viu e 

sentiu. 
 

Fazer o 
autorretrato dos 

familiares. Colocar 
a idade ao lado e 

os grãos de acordo 
com a quantidade. 

 
 

Construir um 
jogo da 

memória com as 
letras do 
alfabeto: 

palavras X 
figuras. 

Pronuncie as 
palavras em voz 
alta para que a 

criança vá 
relacionando a 
forma ao som. 



 

 

Outras dicas importantes:  

● Continue higienizando suas mãos com água, sabonete e álcool gel; 

● Mantenha uma alimentação saudável; 

● Beba água com frequência; 

● Faça exercícios físicos em casa; 

● Durma bem. 

 

A secretaria do Colégio informará através do site, e-mails e redes sociais o retorno às aulas. 

                 Acompanhe também com sua família as orientações do Ministério da Saúde através do site: https://saude.gov.br 

Aproveite este momento para reforçar laços familiares, aproximar-se de Deus e fortalecer a fé! 

 

 

Com carinho, professoras dos 1os anos. 

https://saude.gov.br/

