
 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 isso organize a sua rotina para praticar algumas                
atividades.  

 
SUGESTÕES PARA BRINCAR E DESENVOLVER HABILIDADES CORPORAIS 

 
● Brincar com potes e tampas (qualquer objeto - seguro - pode virar brinquedo). 

 

1. Os pais podem pedir para os filhos procurar os potes nos armários 
da cozinha; 

2. Misture tudo e solicite que eles sas crianças separem por 
tamanhos, formas, cores, tampa certa com cada pote... 

3. Depois de tantas brincadeiras os potes ainda podem virar um 
instrumento musical. Que tal montar uma bateria?   

 

 

 

● Construir colares com barbante e miçangas, ou macarrão, ou 

botões... 

 

] 

 

● Brincar com cadarços de tênis ou outros cordões:  

 

 

 

 

 

● Brincar com pegador de macarrão, algodão, meias, botões 

grandes e bolinhas de gude: 

 

 

 



 

● BRINCAR COM GRAMPOS DE ROUPA 

1. Os pais podem pedir para as crianças organizarem os grampos por quantidade, cores, tamanhos.              
Também podem prender os grampos em brinquedos de lego, caixas de ovos ou papelão. 

2. Solicite que as crianças ajudem a pendurar a roupa no varal 

 

 

● BRINCAR COM PINÇA E BOLINHAS DE ALUMÍNIO OU 

DE PAPEL HIGIÊNICO. 

1. A família pode fazer várias bolinhas e depois explorar a          
quantidade, jogando um dado e pedindo que cada um colete a           
quantidade indicada.  

2. Outra ideia é fazer um jogo de competição, para ver quem           
coleta mais.  

 

 

● EXPLORANDO GRAFISMOS DE 

NÚMEROS, LETRAS E FORMAS NA 

AREIA, OU AÇÚCAR, OU SAL, OU 

FARINHA (pouquinho para não 

desperdiçar comida). 

 

 

*BRINCANDO COM PAPEL 

1. Uma tarefa simples e que proporciona muitos benefícios é o ato de amassar ou              
rasgar o papel e fazer bolas; ou, então, encher uma meia, ou ainda usar a tesoura. 

2. Pegue uma caixa de sapato e enfeite com os papéis que foram rasgados e/ou              
cortados, faça uma colagem bem bonita e traga a caixa para escola. 

3. Realizar dobraduras simples também é uma boa dica.  

 



BRINCANDO COM MASSINHA 

1. Um objeto que praticamente todos nós já brincamos um dia 
é a “massinha”. Esse material é ideal para as crianças, pois 
elas podem manuseá-la, apertar, fazer bolinhas; promover 
movimentos de sobe e desce com os dedinhos; utilizar força 
na mãozinha que tiver mais domínio, entre outros 
movimentos. 

2. Modele as letras do seu nome, os números de 1 a 10, as 
formas geométricas. 

 

 

BRINCANDO COM PARAFUSOS 

● Procure o tamanho correto e encaixe. 

 

 

 

BRINCANDO COM GRÃOS 

1. Misture os grãos que você possuir em casa em um pote: feijão, arroz, milho, lentilha                
ou outros.  

2. Lave bem suas mãos e brinque de separá-los. Esses alimentos poderão ser             
reutilizados para consumo. 

  

 

BRINCANDO COM BORRIFADOR E BACIA OU BANHEIRA. 

1. Água acalma e toda criança adora brincar. 

 

 

 

BRINCANDO COM MACARRÃO OU CEREAL 

1. Se você tiver em casa, brinque de encaixar em um palito ou            
macarrão alimentos com um orifício. 

2. Lave bem as mãos para manuseá-los, pois eles podem ser          
consumidos posteriormente. 

 



BRINCADEIRAS COM OBSTÁCULOS 

1. Procure um espaço em casa, coloque objetos que sirvam como obstáculos no caminho das crianças, 
fazendo com que elas tenham que desviar, pulá-los ou empurrá-los.  

 

 
 
 
 
 
QUEBRA-CABEÇA 

Além de estimular a cooperação, a comunicação e o pensamento, a montagem de um quebra-cabeça               
ajuda a desenvolver a coordenação motora fina das crianças. Essa atividade demanda firmeza nas mãos e                
estimula a coordenação entre olhos e mãos para encontrar o encaixe certo de cada peça. Escolha um                 
quebra-cabeça de acordo com a idade da criança. Depois, é possível ir avançando na complexidade, com peças                 
cada vez mais numerosas e menores, trabalhando ainda mais as habilidades exigidas. 

 

BLOCOS DE CONSTRUÇÃO 

Assim com o quebra-cabeça, jogos e brinquedos que envolvem a montagem de blocos de construção,               
como os tijolinhos de brinquedo, estimulam a criatividade, a cooperação e a coordenação das crianças. Ao                
realizar a montagem, elas vão trabalhar noções como equilíbrio e peso (por exemplo). Além disso, busque utilizar                 
peças de diversas cores e tamanhos, favorecendo também o estímulo das capacidades cognitivas e sensoriais               
das crianças. 

 

VAMOS DANÇAR? 

 

Dançar dispensa comentários.  Tire um tempo, coloque os 
sites abaixo, ou outros de sua escolha e dance, dance, 
dance com seu (sua) filho (a). 

JUST DANCE KIDS 

https://www.youtube.com/watch?v=ziLHZeKbMUo 

https://www.youtube.com/watch?v=oe_HDfdmnaM 

https://www.youtube.com/watch?v=Jf_dEcgeJWo 

https://www.youtube.com/watch?v=52pdktAMDe4 

https://www.youtube.com/watch?v=IxF0iayJR-s 

FIT DANCE 

https://www.youtube.com/watch?v=3rKdllCW-84 

https://www.youtube.com/watch?v=RSrXjpEDKY4 

https://www.youtube.com/watch?v=ziLHZeKbMUo
https://www.youtube.com/watch?v=oe_HDfdmnaM
https://www.youtube.com/watch?v=Jf_dEcgeJWo
https://www.youtube.com/watch?v=52pdktAMDe4
https://www.youtube.com/watch?v=IxF0iayJR-s
https://www.youtube.com/watch?v=3rKdllCW-84
https://www.youtube.com/watch?v=RSrXjpEDKY4


 

FAÇA TUDO DE FORMA BEM DIVERTIDA, APROVEITE ESTE MOMENTO PARA ESTAR JUNTOS EM 

FAMÍLIA, CUIDAR DA SAÚDE E FORTALECER A FÉ! 

 
 
 
 
 
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 
 

Com carinho, professoras do Infantil II 
 

 

https://saude.gov.br/

