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HORAS TRABALHADA NA PLATAFORMA E WHATSAPP – 15H.  

SUGESTÃO DE ATIVIDADES PARA: 01/06 A 05/06 

 

TURMA DO MATERNAL II 

 CRIANÇAS EM CASA! VAMOS BRINCAR??? 

 

 

A dinâmica familiar mudou bastante desde o início da quarentena, estipulada como forma de combater o avanço do novo coronavírus. Com o fechamento das 

escolas, muitas crianças passaram a ficar o tempo todo em casa, um grande desafio para os pais e responsáveis que precisam dedicar ao cuidado das crianças e, 

ao mesmo tempo, manter as atividades de trabalho.  Para isso, é preciso organização e, acima de tudo, criatividade para manter os pequenos entretidos.  

Antes de mais nada, é importante estabelecer uma rotina de atividades e afazeres domésticos adequados a cada faixa etária. Ter horário certo para acordar, fazer 

as experiências escolares e para as refeições é importante para o desenvolvimento das crianças. Querida família, as sugestões de brincadeiras podem ser realizadas 

coletivamente e com a participação das crianças e dos adultos que estão com elas neste momento. As brincadeiras apresentadas desenvolvem percepção, 

coordenação motora, força, conexões cerebrais, ampliam os sentidos (olfato, audição, paladar, visão e tato), ajudam a controlar a ansiedade, melhoram a 

concentração, ampliam a socialização e muito mais! Estamos vivendo um momento delicado, mas não podemos permitir que a tristeza e a preocupação diminuam 

o brilho e a alegria que são próprios da criança. Desejamos que este tempo seja oportuno para fortalecer os vínculos e aproximar corações. Boa Semana!! 

 
 
SEGUNDA-FEIRA DIA DE:  

 BRINCAR DE AMARELINHA  
 https://youtu.be/bA4fMRt7g3c 

 https://youtu.be/Nk6x6LTp92w 
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 https://youtu.be/XyKyYlmVRT0 

 https://youtu.be/OjDbfwY27mU 

 

OUVIR A LEITURA DE UMA HISTÓRIA ANTES DE DORMIR 

 https://youtu.be/6FGYRh53lrc 

 .https://youtu.be/jz5HdhLUOf0 

  
TERÇA-FEIRA DIA DE: 

 Criar um boneco de bexiga;  

 https://youtu.be/T2QmPsJnuMY 

 https://youtu.be/DtZ30FVwr2o 

 Fazer pintura com esponja de cozinha; 

 

 

 

 

  Fazer pintura com algodão; 
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  QUARTA-FEIRA VAMOS FAZER O QUÊ? 

  Aprender a fazer um origami 
 https://youtu.be/TvQ6ZfU_XVg 

 Brincar de “Seu mestre mandou” https://youtu.be/_m_CfpxfMjs 

 Brincar de esconde- esconde https://youtu.be/QvP6h2vLPyI 

 

OBA, QUINTA FEIRA CHEGOU! O QUE PODEMOS FAZER? 

 Hockey de balão; 

  

 

 

 Jogo da velha; 

 

   

  

HOJE É SEXTA, GALERINHA!!! 
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 Boliche com garrafas pet 

  Brincar de “pé com pé, mão com mão 

 https://youtu.be/BdrnJ-JGt1Q 

 https://youtu.be/Ovuf6jVKClM 

 CONSTRUIR UMA TENDA USANDO CADEIRAS 

 https://youtu.be/Y4PX-Oz0P_U 

 BRINCADEIRAS COM COPOS , PALAVRA CANTADA 

 https://youtu.be/fFo1i8EIS74 

 

Desejamos que todos se divirtam e aprendam com essas experiências sugeridas. 

OBS: Os pais que quiserem, podem postar em suas redes sociais as crianças realizando as atividades/experiências. São experiências 

de aprendizagens que poderão ser repetidas durante o período. 
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