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SUGESTÕES DE ATIVIDADES PARA O  
PERÍODO DE RECESSO DE 18/05/2020 
  À 22/05/2020.  

ORIENTAÇÕES ÀS FAMILIAS  DOS 
ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL 



SUGESTÕES DE ATIVIDADES PARA O 
PERÍODO DE RECESSO ESCOLAR  

          Sugerimos , neste documento, atividades a 
serem realizadas com bebês, crianças, jovens 
e adultos, buscando minimizar os efeitos de 
afastamento temporário das Unidades 
Educacionais. 

           Você encontra aqui dicas de como apoiar 
os estudantes pelos quais é responsável para 
que se mantenham motivados a estudar e 
sigam aprendendo. 

           Contamos com a colaboração de todos! 

 

 



AS INTERAÇÕES E AS BRINCADEIRAS 
SÃO TÃO IMPORTANTES! 

            Indicamos atividades que envolvem muita interação e 
brincadeiras; sugerimos, ainda, links de sites com 
informações e dicas de atividades interessantes que podem 
ser feitas com as crianças e os familiares nesse período em 
que estão em casa.   

             È possível, também, construir brincadeiras com as 
crianças ou retomar aquelas velhas conhecidas; os jogos de 
construção também são muito interessantes para o 
desenvolvimento das crianças. O importante é usar a 
imaginação! 

              Deve-se ler diariamente para bebês e crianças. Contar 
histórias também vale! Aquelas já conhecidas ou outras 
que podemos conhecer com a ajuda de sites.  

 



 
SUGESTÕES DE ATIVIDADES  

PARA  1º ANO 
   

O LÚDICO COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA PARA A 
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO. 

O lúdico não esta apenas no ato de brincar, mas 
também no ato de ler, no apropriar-se da leitura como 
forma de descobrimento e compreensão do mundo. 
Atividades de expressão lúdico-criativa atraem a 
atenção das crianças e podem constituir em um 
mecanismo de potenciação de aprendizagem. 
 

  



 
 
  

                                                               MANHÃ 

SEGUNDA-
FEIRA 

TERÇA FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

AJUDE NAS TAREFAS 
 DE CASA 

AJUDE NAS TAREFAS 
 DE CASA 

AJUDE NAS TAREFAS 
 DE CASA 

AJUDE NAS TAREFAS 
 DE CASA 

AJUDE NAS TAREFAS 
 DE CASA 

HISTÓRIA: A BRUXA E O 
CALDEIRÃO 

HISTÓRIA:  TURMA DA 

MÔNICA 

MÚSICA: QUERO CASA 

COM JANELA 

HISTÓRIA:  CHARALINA HISTÓRIA:  MÕNICA 

 BINGO DE LETRAS CULINÁRIA PINTURA COMPLETE A MÚSICA OBJETO OCULTO 

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

TARDE 

SEGUNDA-
FEIRA 

TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

POP-POP CIRCUITO MOTOR CASA DO ZÉ SACUDIR O ESQUELETO ELEFANTINHO DE COR 

BRINCADEIRA LIVRE BRINCADEIRA LIVRE BRINCADEIRA LIVRE 
 

BRINCADEIRA LIVRE BRINCADEIRA LIVRE 

ESPAÇO PARA FICAR COM 
A FAMÍLIA 

SEGUNDA-
FEIRA 

TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

CARRINHO DE MÃO AMARELINHA BALÃO FUJÃO CONCURSO DE POSES TAPETE DE AVESSO 

BRINCADEIRA LIVRE BRINCADEIRA LIVRE BRINCADEIRA LIVRE 
 

BRINCADEIRA LIVRE BRINCADEIRA LIVRE 

ESPAÇO PARA FICAR COM 
A FAMÍLIA 

ESPAÇO PARA FICAR COM 
A FAMÍLIA 

ESPAÇO PARA FICAR COM 
A FAMÍLIA 

ESPAÇO PARA FICAR COM 
A FAMÍLIA 

ESPAÇO PARA FICAR COM 
A FAMÍLIA 
 



 
 
 2 á 3 anos 4 á 5 anos 6 á 8 anos 

Guardar Brinquedos Arrumar a cama  Lavar louça 

Tirar seu prato da mesa Colocar roupa na 
maquina  

Por e tirar a mesa 

Guardar sapatos Guardar roupas Tirar o lixo da casa 

Colocar a roupa suja no 
cesto  

Guardar parte da louça Varrer 

Limpar pequenas 
superfícies 

Ajudar a por a mesa Passar aspirador 

Pegar frutas e legumes 
da fruteira 

Tirar pó Lavar quintal 

Por guardanapos na 
mesa 

Regar plantas  Guardar compras 

Tirar a própria roupa Separar o lixo Pendurar roupa no varal 
de chão 

TABELA MONTESSORI 
TAREFAS QUE CRIANÇAS PODEM FAZER COM BASE NA IDADE 



HISTÓRIA: A BRUXA E O CALDEIRÃO 

https://drive.google.com/file/d/1QWiH8DbeEyXq7V3-gby6bsfOb6u6ubh5/view?usp=drivesdk 

https://drive.google.com/file/d/1QWiH8DbeEyXq7V3-gby6bsfOb6u6ubh5/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1QWiH8DbeEyXq7V3-gby6bsfOb6u6ubh5/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1QWiH8DbeEyXq7V3-gby6bsfOb6u6ubh5/view?usp=drivesdk


BINGO DE LETRAS 

• Material  

Cartelas com letras 

Fichas com as letras do alfabeto 

Grãos de feijão ou tampinhas de garrafa pet 

https://drive.google.com/file/d/1QXHHPlrkd
RGHTW4hm71xif8ncnO5VvK0/view?usp=dri
vesdk 

Cartelas para imprimir: 

https://drive.google.com/file/d/1QXHHPlrkdRGHTW4hm71xif8ncnO5VvK0/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1QXHHPlrkdRGHTW4hm71xif8ncnO5VvK0/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1QXHHPlrkdRGHTW4hm71xif8ncnO5VvK0/view?usp=drivesdk


BINGO DE LETRAS 

•  PASSO A PASSO 

 O bingo de letras é jogado com cartelas e o sorteio 
de letras. Você pode usar cartelas prontas para 
imprimir que podem ser encontradas na internet ou 
confecciona-las usando papeis e canetas. 

 Dentro de um saquinho colocar as fichas com todas 
as letras do alfabeto e ir “cantando” as peças (letras). 
A criança deve observar a letra, procura-la em sua 
cartela e marca-la 



CARRINHO DE MÃO 
• PASSO A PASSO 

    Enquanto a criança coloca as mãos no chão, 
com braços estendidos, o adulto levanta suas 
pernas e empurra, como se fosse um carrinho 
de mão. 

 

 

 

 



HISTÓRIA: TURMA DA MÔNICA 
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https://drive.google.com/file/d/1QXYiYha9oFmcD96U7FiMkAhlxSYR39nn/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1QXYiYha9oFmcD96U7FiMkAhlxSYR39nn/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1QXYiYha9oFmcD96U7FiMkAhlxSYR39nn/view?usp=drivesdk


CULINÁRIA- SEQUILHO EM FORMATO DE 
FLOR 

• INGREDIENTES 

1 ovo grande  

½ xícara de chá de açúcar 

2 colheres de óleo 

1 ¾ xícara de chá de polvilho doce 

geleia  



CULINÁRIA- SEQUILHO EM FORMATO DE 
FLOR 

• MODO DE PREPARO 
 Em uma tigela, bata o ovo, o açúcar e o óleo, por cerca 

de 3 minutos, usando um garfo. Junte o polvilho, aos 
poucos, ate conseguir formar uma bolinha de massa 
que não desmanche. Com uma colher (chá) faça 
bolinhas com a massa e junte cinco delas para criar 
uma margarida. Coloque-as, espaçadas, em uma 
assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno, 
preaquecido, em temperatura média por 12 minutos 
ou ate assar sem corar. Retire do forno e descole os 
biscoitos do papel. Deixe esfriar e decore com a geleia 
fazendo os miolos das flores. 



AMARELINHA 

• Faça o desenho da amarelinha no chão e enumere os 
quadrados de 1 á 10. A criança joga uma pedra no 
numero 1 e, em um pé só, a pula e vai até o numero 
10. Na volta, pega a pedra do chão. E assim 
sucessivamente. 



HISTÓRIA: QUERO CASA COM JANELA 

https://www.facebook.com/1875341279453682/posts/2621860871468382/ 

https://www.facebook.com/1875341279453682/posts/2621860871468382/


ARTE DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS 
PINTURA  

 

• MATERIAIS 

Rolinhos de papel higiênico 

Tinta guache/ tinta caseira 

Papel sulfite (A4) 

 

 

• PASSO A PASSO 

     Pedir para a criança cortar o rolo de papel higiênico em tiras e 
amassá-lo (vai ficar parecendo um polvo). Colocar na tinta guache e 
carimbar na folha de papel. Fazer isso com várias cores e ficará 
parecendo jogos de artifícios. 

 

 



PINTURA COM ALGODÃO 
• RECEITA TINTA CASEIRA 

INGREDIENTES: 

2 colheres de açúcar 

½ colher pequena de sal 

½ xícara de amido de milho 

2 xícara de água 

Corante alimentício ou suco em pó (para dar cor). 

• PREPARO 

           Em uma panela, coloque o amido de milho e vá 
acrescentando a água aos poucos,  sempre mexendo. 
Acrescente o sal, o açúcar e mexa até engrossar. Quando a 
mistura estiver homogênea, igual a de tinta guache, desligue e 
espere esfriar. Coloque em potinhos e acrescente o 
corante/suco da cor desejada. 



BALÃO FUJÃO • MATERIAIS 

Bexiga 

Pedaço de papelão 

Fita para marcar a linha de chegada 

• PASSO A PASSO 

    Trace uma linha de partida e uma 
de chegada. A criança segura uma 
bexiga e um pedaço grande de 
papelão.  

    Ao sinal, a criança coloca a bexiga 
no chão e a abana com o papelão, 
na direção da linha de chegada e a 
traz de volta da mesma forma. 



HISTÓRIA: CHARALINA 

https://www.facebook.com/1875341279453682/posts/2626581200996349/ 

https://www.facebook.com/1875341279453682/posts/2626581200996349/
https://www.facebook.com/1875341279453682/posts/2626581200996349/


COMPLETE A MÚSICA 
 

•  PASSO A PASSO 

         O adulto começa a cantar uma música do 
conhecimento da criança e em um determinado 
momento para, e a criança deve continuar... .Pode-se 
usar um rádio e abaixar o som para a criança 
continuar. 

 

 

 



CONCURSO DE POSES 
• Mostrar figuras 

contendo poses 
variadas e a criança 
deve reproduzir essas 
poses. Pode tirar fotos 
das crianças no 
momento das poses. As 
figuras poderão ser 
impressas através do 
link abaixo. 
https://drive.google.com/file/d/1Q
ZuErEIVbv4sePNpoST0weNLUe0nki
F8/view?usp=drivesdk 

https://drive.google.com/file/d/1QZuErEIVbv4sePNpoST0weNLUe0nkiF8/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1QZuErEIVbv4sePNpoST0weNLUe0nkiF8/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1QZuErEIVbv4sePNpoST0weNLUe0nkiF8/view?usp=drivesdk


CONCURSO DE POSES 



CONCURSO DE POSES 



HISTÓRIA: TURMA DA MÔNICA 

https://drive.google.com/file/d/1Qbe4owrYi1gdEzR3O8PmHbnBzAv4gMX/view?usp=drivesdk 

https://drive.google.com/file/d/1Qbe4owrY-i1gdEzR3O8PmHbnBzAv4gMX/view?usp=drivesdk


OBJETO OCULTO 

• O adulto escolhe um objeto que esta a vista no 
ambiente, diz a cor dele e espera as crianças 
encontra-lo. Pode também dar outras dicas. O 
primeiro a achar o objeto escolhera o da próxima 
rodada. 



TAPETE AO AVESSO 

• Colocar um tapete pequeno no chão, a criança 
em pé deve virar totalmente o tapete do 
avesso usando apenas os pés. 



 Seguimos juntos, em uma oportunidade de 
fortalecer os vínculos entre famílias, estudantes e 
escola. Certamente, em situações desafiadoras 
como essa que estamos enfrentando, aprendemos 
muito e nos fortalecemos como sociedade. 

 Contamos com a colaboração de todos. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRA NEGRA – SP 

COODERNADORAS PEDAGOGICAS: 

DANIELA ANDREATTI 

GLAUCIA FELIPI 

VANESSA PETROLI 

 


