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SUGESTÕES DE ATIVIDADES PARA O  
PERÍODO DE RECESSO DE 25/05/2020 
  À 29/05/2020.  

ORIENTAÇÕES ÀS FAMÍLIAS  DOS 
ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL 



SUGESTÕES DE ATIVIDADES PARA O PERÍODO DE 
RECESSO ESCOLAR  

Crianças bem pequenas- 1 ano e 7 meses à 3 anos e 11 meses. 

          Propomos vários materiais, a título de colaboração, buscando 
minimizar os efeitos de afastamento temporário das Unidades 
Educacionais. 

           Importante nesse período manter o vínculo do aluno com as 
Unidades Escolares, assim como ampliar os laços afetivos entre 
filhos e pais que possam destinar um tempo para colaborar com o 
desenvolvimento dos processos cognitivos e socioemocionais. 

           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! 



        A ideia é manter a agenda diária, 
como os horários para sono, alimentação 
e banho, para que o pequeno perceba 
que essa não é uma pausa de férias 
comum.  

         O que muda na programação são as 
horas de brincadeira, seja com os pais, 
irmãos, ou sozinho. 



CRIANÇAS BEM PEQUENAS- 1 ANO E 7 MESES À 3 ANOS E 11 MESES 
QUADRO DE ROTINAS 

MANHÃ 

TARDE 

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 

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

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:JucaMachuca 
contra o vírus 

História: Menina 
bonita do laço de fita 

História: Ciranda das 
cores  

História: Dois 
passarinhos 

História: Os três 
porquinhos 

Jogo das cores Bolhas de sabão Encontre a tampa Peças soltas Jogo das formas 

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

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 

Formiga balão Basquete dentro da 
casa 

Brincadeira cantada- 
Estátua 

Circuito Animal Morto, vivo e 
enterrado 

Brincar livremente Brincar livremente Brincar livremente Brincar livremente 
 

Brincar livremente 
 

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 



TABELA MONTESSORI 
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 Limpar quintal 

Pegar frutas e legumes da 
fruteira 

Tirar pó 
 

Guardar compras 

Por guardanapos na mesa 
 

Regar plantas  Pendurar roupa no varal de 
chão 

Tirar a própria roupa Separar o lixo Guardar compras 

TAREFAS QUE CRIANÇAS PODEM FAZER COM BASE NA IDADE 



HISTÓRIA: Juca Machuca contra o 
vírus  

https://youtu.be/mk9c8WQg6i8 

https://youtu.be/mk9c8WQg6i8
https://youtu.be/mk9c8WQg6i8


JOGO DAS CORES 
MATERIAL:  
Papel nas cores: vermelho, 

azul e amarelo 
PASSO A PASSO: 
      Pegar um papel de cada 

cor primária (vermelho/ 
azul e amarelo) e colocar 
para a criança que deve 
procurar objetos de cada 
cor e colocar no papel 
correspondente. 

VARIAÇÃO: Pode pesquisar 
em revistas figuras com 
as cores, recortar e colar 
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https://www.facebook.com/566263883745448/posts/1053284635043368/?sfnsn=wiwspwa&extid=RulSKa25EZmY1RZc&d=w&vh=e
https://www.facebook.com/566263883745448/posts/1053284635043368/?sfnsn=wiwspwa&extid=RulSKa25EZmY1RZc&d=w&vh=e
https://www.facebook.com/566263883745448/posts/1053284635043368/?sfnsn=wiwspwa&extid=RulSKa25EZmY1RZc&d=w&vh=e
https://www.facebook.com/566263883745448/posts/1053284635043368/?sfnsn=wiwspwa&extid=RulSKa25EZmY1RZc&d=w&vh=e


HISTÓRIA: MENINA DO LAÇO DE 
FITA 

https://youtu.be/un1HJ_i3VJI 

https://youtu.be/un1HJ_i3VJI


BOLHAS DE SABÃO 
MATERIAL: 

Detergente 

Canudo 

Recipiente com àgua 

PASSO A PASSO: 

        Misture duas colheres de 
sopa de detergente em um 
copo de água, mexa bem e 
com um canudinho assopre. 
Quanto mais devagar a 
criança assoprar, maior 
ficará a bolha.  

 



BASQUETE DENTRO DE CASA 
MATERIAL: 

Jornal, revista  

Caixa de papelão ou cesto 

PASSO A PASSO 

         Use jornal velho, revista ou outro 
papel, para fazer a bola e a criança 
pode ajudar( ela vai adorar poder 
amassar os papéis à vontade, e ainda 
aproveitar para exercitar a 
coordenação motora). Depois faça 
uma competição para ver quem 
consegue lançar a bola mais longe. 
Improvise uma caixa ou cesto a cerca 
de um metro de distância e peça a 
criança para tentar acertar a caixa ou 
cesto.  



HISTÓRIA: CIRANDA DAS CORES 

https://youtu.be/O3Ywy7F1_v8 

https://youtu.be/O3Ywy7F1_v8


ENCONTRE A TAMPA 
MATERIAL: 
Potes variados com tampas 
PASSO A PASSO: 
         Coloque vários potes 

plásticos de cozinha 
abertos no chão para que 
a criança procure e 
encontre a tampa certa de 
cada pote. Quanto maior a 
variedade de tamanhos e 
formatos, melhor. O jogo 
dos potes ainda ajuda na 
identificação de “grande e 
pequeno” e formas 
geométricas. 



BRINCADEIRA ENCANTADA- 
ESTÁTUA  

https://youtu.be/tLH9nGIZSzE 

https://youtu.be/tLH9nGIZSzE


HISTÓRIA: DOIS PASSARINHOS 

https://youtu.be/d36AOM9FqG4 

https://youtu.be/d36AOM9FqG4


PEÇAS SOLTAS 
MATERIAL 
Objetos variados (sucatas) 
PASSO A PASSO 
Pedras, botões, palitos de sorvete, 

tecidos, pedaços de madeira, 
caixas, etc., podem ser usados 
para desenvolver a criatividade 
da criança. Monte um cantinho 
com esses objetos e peça para a 
criança montar livremente. 
Pode-se agregar bonecos, 
carrinhos, bichinhos e até 
massinha. 



CIRCUITO ANIMAL 

https://youtu.be/ySxZaKC5jUY 

https://youtu.be/ySxZaKC5jUY


HISTÓRIA: OS TRÊS PORQUINHOS 

https://youtu.be/ZIgJ4Grnwgs 

https://youtu.be/ZIgJ4Grnwgs


JOGO DAS FORMAS 
MATERIAL 
Papel ou papelão 
Caneta hidrocor 
Tesoura 
PASSO A PASSO 
      Primeiro desenhe as 

formas geométricas numa 
folha de papel e também 
separadamente (círculo, 
triângulo e retângulo). 
Depois peça para a criança 
encaixar as formas nos 
lugares correspondentes. 

 



MORTO, VIVO E ENTERRADO 
PASSO A PASSO 
    O adulto diz o comando e a criança 

executa. Para estimulá-los você pode 
fazer junto. 

Morto- agachado 
Vivo- em pé 
Enterrado- deitado  



MORTO, VIVO E ENTERRADO  

• VARIAÇÃO 

https://www.youtube.com/watch?v=3X39hd9TVyA 

https://www.youtube.com/watch?v=3X39hd9TVyA


          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 PEDAGÓGICAS: 

DANIELA ANDREATTI 

GLAUCIA FELIPI 

VANESSA PETROLI 


