
                             

 

 

 

 

 
Atividades interativas para pais e filhos. 

           Com a suspensão das aulas por causa da pandemia do Coronavírus (covid-19), os pais 

devem criar um quadro de rotina para os filhos em casa. Os responsáveis também deverão 

aproveitar a oportunidade para estreitar os laços com as crianças.  

          O brincar é de suma importância no desenvolvimento social, emocional e cognitivo das 

crianças. No entanto, alguns pensam que essa atividade se restringe a elas, quando, na verdade, 

os adultos podem, e devem participar desse universo.   

    Pensando nisso, foram desenvolvidas algumas atividades para serem realizadas em família.  

Leituras 

          A leitura, é uma atividade para todas as idades. Um momento ideal para a família relembrar 

histórias que marcaram a infância. Uma dica para tornar a leitura divertida é fazer uma “cabaninha” 

com lençol e ler um livro com uma lanterna.  

Brincadeiras 

 

          É importante adaptar brincadeiras e atividades no dia a dia das crianças.  

           Resgatar brincadeiras de infância como pular corda, amarelinha, jogo de varetas ou peteca, 

pode ser interessante como atividade física. Além dessas brincadeiras ajudar a gastar energia, não 

exigem muito espaço. Um corredor de casa pode se transformar em amarelinha.   

 

Era uma vez 

          Não precisa de muito para a brincadeira ficar divertida, é só deixar a 

criatividade e a imaginação rolarem. Comece uma história e peça para as 

crianças irem completando, cada uma fala durante 5 minutos. Se quiser 

incrementar, aposte em fantasias ou acessórios para criar. 

         PERÍODO DE 24/03 a 27/03   SÉRIE: 1º ANO A/B        PROFESSORA: PALOMA 

                    DIREÇÃO: JOAQUIM E IVANETE   COORDENAÇÃO: NILZA COSTA 

 

 

 

COLÉGIO SANTA FÉ 



 

 

Piquenique 

Nesse dia, o jantar vai acontecer de uma forma diferente! É só estender uma 

toalha no chão da sala e todo mundo vai ser convidado a comer ali mesmo. E o 

cardápio também pode ser escolhido em conjunto. Entre sanduiches, frutas e 

sucos, a criançada pode ajudar na preparação.  

Coronavírus 

             É importante, estabelecer um diálogo sincero e construtivo com a 

criançada, esclarecendo que, bem diferente do recesso escolar normal, é hora 

de respirar, adotar medidas de prevenção e exercer os cuidados necessários.  

ENCONTRE NA MÃO 15 VÍRUS QUE ESTÃO ESPALHADOS! VAMOS 

LEMBRAR DE LAVAR SEMPRE AS MÃOS PARA ACABAR COM ESTE 

MONSTRINHO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



AJUDE AS CRIANÇAS A FUGIR DO CORONAVÍRUS CHEGANDO À 

TORNEIRA PARA LAVAR  


