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CARTA AOS PAIS E RESPONSÁVEIS 
 

É com otimismo e satisfação que nos dirigimos a todos os senhores 

neste momento tão peculiar vivido por todos nós. 

Desde o início de março de 2020, a Prefeitura Municipal de Santa Isabel 

desenvolveu um conjunto de ações para prevenir a disseminação do 

Coronavírus. Entre muitas ações, a suspensão das aulas foi inevitável para 

proteger as famílias do nosso município. 

 Para apoiar a continuidade da aprendizagem dos estudantes durante o 

período de distanciamento social, várias propostas de atividades foram 

elaboradas com o firme propósito de manter o vínculo entre a criança e a 

escola. Agora, será necessário também darmos continuidade ao Livro Didático 

Integrado, ainda que de forma não presencial. 

         Para tanto, as escolas do município disponibilizarão os livros dos alunos 

para serem levados para casa e certos de poderem contar com a colaboração 

de vocês neste momento ímpar, prepararam também algumas orientações 

que serão enviadas semanalmente para apoiá-los na tarefa de orientar as 

crianças na realização das propostas.  

         Os senhores poderão contar ainda com a mediação diária do professor 

e a supervisão da equipe pedagógica. 

Contamos com a colaboração de vocês para apoiar as crianças com 

relação ao uso cuidadoso do material, afinal elas são pequenas e necessitam 

da orientação dos responsáveis. Após o término das atividades do dia o livro 

deverá ser guardado, ficando sob os cuidados do adulto. 

Sugerimos que vocês criem um momento diário para a realização dessas 

atividades, a rotina é fundamental para o bom desenvolvimento das crianças. 

Certos de podermos contar mais uma vez com a parceria de vocês, 

colocamo-nos a disposição para o que precisarem. 

Equipe pedagógica 
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BRINCANDO DE CASINHA - LIVRO DIDÁTICO                                                   

 

 Desde pequenas as crianças já imitam os adultos  

em suas brincadeiras, pegam bonecas ou outros  

objetos para brincar de ninar, dar comidinha, limpar, 

 cozinhar, trocar fraldinha. Essas brincadeiras  

chamadas de faz de conta proporcionam aos 

 pequenos grandes aprendizagens. 

 

  Que tal aproveitar esse interesse e promover uma brincadeira de casinha? 

 

   O que você vai precisar: bonecas e bonecos, panelinhas, colherzinhas, paninhos, 

toalhinhas, embalagens vazias, caixas de papelão que podem servir como mesinha e 

bercinho, vassourinha e o que mais desejarem. 

 

   Agora vamos brincar: 

➢ Organize os materiais criando um cenário, uma das caixas pode ser a mesinha 

com toalhinhas e os utensílios de cozinha, outra com paninhos para ser o 

bercinho. 

➢ Brinque com seu filho(a) e deixe que ele explore o tempo que quiser. 

➢ Registre com fotos este momento de brincadeira e compartilhe no grupo. 
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MINHA ALMOFADA - LIVRO DIDÁTICO  

                                                        

A almofada é um pertence que abraça o corpo e se molda aos seus contornos, por isso se 

relaciona a aconchego, acolhimento e colo. Portanto, favorece a construção de vínculo 

afetivo.  

  Vamos então personalizar uma almofada para que  

a criança construa a percepção de si e do outro. 

 

   O que você vai precisar:  

Caso seja possível, confeccionar a almofada com recursos que tiver em casa, para tal 

precisará de:  

 Tecido, uma camiseta ou outra peça de roupa sem uso, com aproximadamente 45 cm 

x 45cm; 

 Material para enchimento: reaproveitar o enchimento de um bichinho de pelúcia que 

não faz mais uso, sacolinha de mercado devidamente higienizada, bolinhas de jornal 

ou revista, entre outros. 

 Linha e agulha ou cola instantânea. 

Após providenciar o material, assistir o vídeo no link https://youtu.be/AoJBvUEtEZk, 

que será disponibilizado no grupo da escola. 

Se não for possível realizar a confecção, selecione uma almofada ou travesseiro 

pequeno, que tenha em casa, e que possa ser personalizada. 

Para personalizar escreva o nome da criança na almofada com caneta permanente, 

tinta que tiver em casa, canetinhas ou caneta esferográfica. 

 

   Agora vamos brincar: 

➢ Crie um canto aconchegante com seu filho, converse sobre o seu nome, deixe-o 

acompanhar o momento da escrita do nome na almofada; 

➢ Deixe a almofada sempre em local acessível para a criança se aconchegar e observar 

a escrita do nome. 

 

 

 

https://youtu.be/AoJBvUEtEZk
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REGISTRO DA ATIVIDADE PRANCHETAS DE EXPERIMENTAÇÃO – PÁGINA 7 

    

 

 

 

AGORA UM ADULTO, REALIZA O                          

REGISTRO NA PÁGINA 7 DO LIVRO. É 

IMPORTANTE QUE A CRIANÇA ACOMPANHE 

ESSE MOMENTO, QUE O ADULTO EXPLIQUE 

O QUE ESTÁ SENDO ESCRITO. 
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MERCADINHO 

 

O que você vai precisar:  

• Calculadora, celular, calculadora de papel e lápis;  

• Cestos, caixas ou sacolas para as compras; 

• Prateleiras, mesas, cadeiras e caixotes para arrumar as embalagens;  

• Cartão de papel ou dinheiro de brinquedo, ou de papel;  

• Desenho e recortes de revistas ou jornais da figura de frutas e legumes; 

• Potes e embalagens de alimentos (pote de danone, margarina, sorvete, 

achocolatados, leite em pó, ovos, saco de arroz, feijão,caixinhas de leite, embalagens 

de bolachas entre outros.  

• Todas as embalagens devem estar vazias e limpas.  

Agora vamos brincar: 

Organização dos espaços 

Coloque as embalagens organizadas na mesa, prateleira, cadeira ou caixotes, 

criando um mercadinho, tudo deve estar organizado antes da criança começar a brincar.  

Deixe a criança olhar, pegar e explorar as embalagens e desenhos das frutas e 

legumes.  

 Depois que a criança explorar bastante o material, brinque com a criança de fazer 

compras, deixe que ela escolha o que mais gosta de comer e o que ela precisa comer como 

frutas e verduras.  

 Peça para que a criança coloque nas sacolas a sua compra e use o dinheiro de 

brinquedo ou um cartão para fazer o pagamento.  


