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2º BLOCO 

 

Prezadas famílias 

Esperamos que tenham aproveitado bastante as propostas de 

interações e brincadeiras sugeridas no bloco anterior e que, 

em meio a essa interação, tenham tido experiências 

significativas, tanto no que se refere aos vínculos afetivos 

quanto às aprendizagens. 

Neste momento em que nossas crianças continuam em casa 

como forma de prevenção ao COVID-19, gostaríamos de 

continuar com as propostas didáticas para serem 

desenvolvidas com as crianças durante a semana, a fim de 

minimizar a ausência das propostas interativas em ambiente 

escolar.  

Apesar da distância e em meio às adversidades, procuramos 

estar próximos a vocês neste momento ímpar. 
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Partindo do fato que as experiências vivenciadas pelas crianças contribuem significativamente para 

seu desenvolvimento e aprendizagem, deixaremos aqui algumas sugestões para que você 

proporcione momentos agradáveis de interação e brincadeiras com seu filho (a) durante a semana.  

Aproveitem cada momento. 

 

SUGESTÕES: 

 

1- Cadê o toucinho que estava aqui? 

Que tal recordar uma brincadeira da sua infância? 

 Convidar seu filho (a) para a brincadeira pedindo que ele estenda a mão. Toque com seu dedo 

indicador na palma da mão da criança e pergunte “Cadê o toucinho que estava aqui?”, 

continue recitando a parlenda e ao final vá caminhando pelos braços dela com os dedos 

fazendo cócegas e dizendo “Por aqui, por aqui... achou!” 

 

 
Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/                                                                                                                                                                                                                                               

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
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2- Barquinhos de papel 

Separar algumas folhas de jornal ou revista, fazer a 

dobradura confeccionando os barquinhos. Depois das 

dobraduras feitas, colocar os barquinhos sobre um tecido e 

balançar levemente fazendo com que os barquinhos se 

movimentem. Outra forma de brincar, especialmente em 

dias quentes, é colocá-los em uma bacia ou banheira com 

pouca água e soprar para que se movimentem. A brincadeira deve acontecer na presença de um 

adulto para evitar acidentes. 

                                                                                                                                                                                                                              

    
 
 
 

 

3- Empilhar e equilibrar 

Separe alguns potes, caixinhas, latas com tampa e copos de 

plástico de diferentes tamanhos. Prepare um espaço no chão 

para que seu filho (a) possa empilhar, equilibrar e explorar 

livremente os materiais. Mesmo que no primeiro momento ele 

(a) não empilhe equilibrando os materiais, não há problema. 

Fique próximo ao seu filho (a) observando suas ações e 

reações, encorajando-o a novas tentativas. Certamente essa 

exploração será rica em descobertas e de grandes 

experiências. 

                                                                                                                                                                          Photo by Lidya Nada on Unsplash                                              

 

 

 

 

 

https://unsplash.com/@lidyanada?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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4- Imitando os animais              

A maioria das crianças gosta muito de animais e adora imitá-los. Vamos brincar de imitar os animais? 

Prepare um espaço dentro ou fora de casa e convide seu filho (a) para brincar.  

Cada participante, na sua vez, escolhe um animal para imitar e os demais devem adivinhar de qual 

animal se trata. Durante as imitações vale imitar o som do animal e o seu modo de se locomover. 

A brincadeira pode envolver toda a família. 

Em outro momento, vocês podem cantar a música “Sítio do Seu Lobato” e imitar os animais todos 

juntos. 

Sítio do Seu Lobato 

Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô 

E nesse sítio tinha uma vaquinha, ia, ia, ô 

Era mu, mu, mu pra cá 

Era mu, mu, mu pra lá 

Era mu, mu, mu pra todo lado, ia, ia, ô 

Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô 

E nesse sítio tinha um pato, ia, ia, ô 

Era quá, quá, quá pra cá 

Era quá, quá, quá pra lá 

Era quá, quá, quá pra todo lado, ia, ia, ô 

Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô 

E nesse sítio tinha um gato, ia, ia, ô 

Era miau miau miau pra cá 

Era miau miau miau pra lá 

Era miau miau miau pra todo lado, ia, ia, ô 

Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô 

E nesse sítio tinha um cachorro, ia, ia, ô 

Era au au au pra cá 

Era au au au pra lá 

Era au au au pra todo lado, ia, ia, ô 

Seu Lobato… 

            

 Vocês podem acrescentar outros animais enquanto cantam a música.  
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5- Contação de histórias com sombras 

Esse momento pode ser realizado a noite ou você deve escurecer o ambiente. Por se tratar de 

sombra, o ambiente deve estar escuro. 

Separe alguns brinquedos e objetos, abra e prenda um lençol como se fosse colocá-lo em um 

varal. Os participantes devem ficar na frente do lençol e aquele que for contar a história deve 

ficar atrás dele. Com uma lanterna ou luz do celular vá fazendo as sombras com os brinquedos, 

objetos e até mesmo suas mãos. Conte, invente uma história enquanto apresenta as sombras, 

as crianças vão adorar.  

Boa diversão! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Foto: Beatriz Magalhães 
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