


SUGESTÕES DE ATIVIDADES PARA O PERÍODO DE RECESSO 
ESCOLAR- CRIANÇAS PEQUENAS- 4 ANOS À 5 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! 



QUADRO DE ROTINAS 

MANHÃ 

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

Ajuda nas tarefas de 
casa 

Ajuda nas 
tarefas de casa 

Ajuda nas tarefas 
de casa 

Ajuda nas 
tarefas de casa 

Ajuda nas 
tarefas de casa 
 

História: Juca 
machuca contra o 
vírus 

História: era 
uma vez gato 
xadrez 

História: A 
máquina de 
fabricar beijos 

História: O 
monstro das 
cores 

História: Bicho 
por bicho 

Papel mágico Caixa divertida Bexiga maluca Siga o 
pontilhado 

Dobradura gato 

Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso 

TARDE 

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

Concurso de poses Teia de aranha  Labirinto Circuito de pés Pula-rio 

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 



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


     MATERIAL: 

    Folha de papel sulfite 

     Tesoura  

      Recipiente com água 

      Caneta hidrocor 

       PASSO A  PASSO: 

       Recorte os papeis, escreva os nomes, dobre-os e   
coloque-os na água. Agora veja a mágica acontecer 

        Segue vídeo: 

PAPEL MÁGICO 



PAPEL MÁGICO 

https://youtu.be/cyiTFdQlbzg 

https://youtu.be/cyiTFdQlbzg


    MATERIAL: 

    Encarte de poses (figuras link) 

    PASSO A PASSO: 

    Mostrar figuras do encarte contendo poses variadas e a 
criança deve reproduzir a pose. Pode-se tirar foto da 
criança no momento da reprodução das poses.  

     Segue abaixo link do encarte de poses. 

CONCURSO DE POSES 

https://drive.google.com/file/d/1QZuErEIVbv4sePNpoST0weNLUe0nkiF8/v
iew?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 

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

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


     MATERIAL: 

     01 Caixa de papelão 

     Tesoura para recorte 

     Objetos para manuseio 

     PASSO A PASSO: 

     Recorte a caixa de papelão tirando as abas de um lado, 
depois faça dois círculos. Coloque diversos objetos dentro 
da caixa e peça  para a criança colocar a mão, pegar um 
objeto, tocá-lo e adivinhar qual é o objeto tocado.  

CAIXA DIVERTIDA 



    MATERIAL 

 Elástico, lã, barbante, ou 
papel crepom 

    Durex ou fita crepe 

 

    PASSO A PASSO: 

    Cole as fitas, formando 
um labirinto com 
obstáculos  e a criança 
terá que atravessar esse 
labirinto e vencer esses 
obstáculos. 

    

TEIA DE ARANHA 



     MATERIAL: 
     Bexigas 
     Caneta hidrocor 
     Retalhos de tecido 
     Folhas de revista/ jornal/ papel colorido 
     Fita dupla face/ fita crepe ou durex 
     PASSO A PASSO 
      Peça para a criança encher a bexiga, se necessário a ajude. Usem a 

criatividade e façam figuras muito engraçadas. 

  

BEXIGA MALUCA 



 MATERIAL: 

 Fita crepe,durex colorido ou giz de lousa 

 Bola 

 PASSO A PASSO: 

         Crie caminhos para a criança conduzir a bola 
até o final do percurso. 

 

LABIRINTO 



HISTÓRIA: O Monstro das Cores 

https://drive.google.com/file/d/1TJYlSCoUv-
tTNL6Gfdv7BEKnqC4pircj/view?usp=drivesdk 

https://drive.google.com/file/d/1TJYlSCoUv-tTNL6Gfdv7BEKnqC4pircj/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1TJYlSCoUv-tTNL6Gfdv7BEKnqC4pircj/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1TJYlSCoUv-tTNL6Gfdv7BEKnqC4pircj/view?usp=drivesdk


SIGA O PONTILHADO 

https://www.instagram.com/p/CASr5tCpBo7/?igshid=1rioystix15gi 

https://www.instagram.com/p/CASr5tCpBo7/?igshid=1rioystix15gi


CIRCUITO DOS PÉS 
MATERIAL 

 Folhas de papel, 
caneta para desenhar 
os pezinhos. 

  

 Desenhem em varias 
posições, faça um 
caminho a seguir. 

  



HISTÓRIA: BICHO POR BICHO 

https://youtu.be/l80cLpqKyhs 

https://youtu.be/l80cLpqKyhs


     MATERIAL: 

     Folha de papel 

     Tesoura 

     Caneta hidrocor 

     PASSO A PASSO 

     Seguir as orientações abaixo e construir um lindo 
animalzinho de estimação. 

https://www.youtube.com/watch?v=8QdaRCYKYHY 

DOBRADURA GATO 

https://www.youtube.com/watch?v=8QdaRCYKYHY


    MATERIAL: 

      02 Cordas  

      PASSO A PASSO 

      Estique duas cordas no chão, paralelamente, com intervalo 
de 50 cm de largura entre elas. Esse espaço representará o 
rio, e saltar para o outro lado. A cada rodada, aumente a 
largura do rio, sem cair na “água”. 

 

 

PULA-RIO 



          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 


