
 

 

 

Querido (a) amigo(a), 

 
Nos próximos dias estaremos em recesso devido à pandemia do Covid-19. Esta é uma 
atitude de prevenção e prudência que a Secretaria do Estado da Educação determinou e a 
direção do nosso Colégio cumprirá. Por isso, nós, professoras do Maternal e Infantil I, 
deixaremos  algumas “dicas” especiais. Fique atento(a) às sugestões: 

 

“Quem conta um conto aumenta um ponto, quem brinca recria e 

torna a recriar”. 

 

Com o papel eu posso... - Manusear folhas de revistas, jornais e outros papéis. Rasgar, 

amassar de modo que utilize várias folhas até formar uma bola. Para que a bola fique resistente 
use fita crepe ou fita adesiva. Explore e brinque. 

 
 

Jogo do boliche - Aproveitar as caixas de leite ou garrafas pets, encapar com papéis 

picados ou fitas adesivas coloridas. Com cinco ou mais caixas e/ou pets você consegue formar um 
jogo de boliche com a bola de papel construída na sugestão acima. 

 
 

Contruir brinquedos - Aproveitar os materiais recicláveis de casa, na construção de: barco, 

avião, robô, casinha, bichinhos, carrinhos. 
 
 

“Com uma pitada de imaginação, você pode” - Aproveitar diferentes tipos e 

tamanhos de caixas para que a criança use a fantasia e espontaneidade de brincar. 
Deixe a criança que existe dentro de você vir a tona. Registre esses momentos com fotografias e 

vídeos. 
 
 

“De dentro de uma gaveta, de um armário, ou de um cesto sempre há 

uma fantasia para criar” - Aproveite as fantasias que a criança tenha ou crie outras com 

roupas dos pais ou dos irmãos; e diversos adereços. Para um momento de diversão e alegria. 
Outras ideias: você pode customizar, brincar de pular, desfilar, utilizar lençóis para criar cabanas, 
contar histórias, personagens: cabeleireiro, maquiadora, cozinheiro, fotógrafo, enfim muitas outras 

profissões de forma lúdica. 
 
 

“Chefes de cozinha” - Que tal preparar uma receita pra lá de saborosa? 

Farinha sobre a mesa: Antes do preparo brincar com a farinha de trigo sobre a mesa e com os 
dedinhos fazerem desenhos, apagar, fazer outros. Use a imaginação e explore a farinha. Depois 

um gostoso bolo saborear. 
 
 

Vamos sentir? - No preparo de uma salada de frutas ou verduras e legumes; aproveite as 

percepções para sentir, provar, cheirar e saborear. Envolva a criança na lavagem das verduras, 
legumes e frutas; para montar a sua salada arco-íris. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

“Um ovo, dois ovos, três ovos assim...”  
         Com ovos cozidos vamos brincar de caça ao tesouro? Ou caça aos ovos? O adulto cria 

pistas para procurar os ovos cozidos (com gravuras, desenhos de  lugares que a criança 
reconheça). Com a bandeja dos ovos, saem à procura, e quando encontram, vão preenchendo a 

bandeja. Ao encontrar o último ovo, a criança terá uma um pote com canetinhas de surpresa. Com 
a diversão garantida,a criança pode desenhar e pintar nas cascas. 

Em outro momento, pode-se brincar de descascar os ovos cozidos (não jogue fora as cascas, 
você pode usá-las para fazer uma colagem). 

Por fim, saboreiem os ovos cozidos. 
 

 

“Olha lá uma bolinha de sabão” - Brincar com água é relaxante, cuidar da água é 

importante. Lá vem uma gota de ideia: brincar de dar banho nos bonecos e bonecas, lavar as 
louças, fazer bolinhas de sabão. Uma forma muito divertida é, com uma esponja, levar a água de 

um recipiente para outro, espremendo a esponja.  
 
 
 
 
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 
 

Ficaremos com saudades! 
 

Professoras dos Maternal e Infantil I. 
 

 

 

https://saude.gov.br/

