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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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    Material Didático – Sistema de Ensino Aprende Brasil 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Queridas crianças e estimadas famílias, esperamos que vocês estejam bem, 

sempre na certeza de que logo tudo isso vai passar e que voltaremos em 

breve a recebê-los com muita alegria na nossa escola. Neste momento 

iniciaremos as atividades do Livro Didático Integrado.  

Esperamos que a partir das propostas de interações o bebê possa vivenciar 

as brincadeiras. Nosso propósito é manter o vínculo escolar com as 

crianças neste tempo de distanciamento social e colaborar para que o bebê 

tenha bons momentos em família e ricas experiências por meio das 

propostas sugeridas.    

Foto: Sistema de Ensino Aprende Brasil 
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ATIVIDADE: CAIXA SURPRESA COM ESPELHO 

 

Materiais necessários: uma caixa com tampa e um espelho que caiba 

dentro da caixa, fita adesiva para colar o espelho dentro da caixa. 

 

Como fazer: Prenda um espelho dentro da caixa e permita que o bebê 

explore e brinque. Organizar um espaço e apresentar a caixa, fazendo um 

suspense. Deixe que o bebê explore livremente e tente abrir, se não 

conseguir, abra para ele fazendo um suspense e mostre para o bebê o seu 

reflexo. 

Dê sentido a brincadeira, conversando com o bebê sobre o que estão vendo. 

 

Esta atividade deve ser realizada sempre junto a um adulto. 

 

Os bebês costumam ser curiosos por natureza e sempre buscam novas 

possibilidades de pesquisa e compartilhamento de suas descobertas. 

 

           
          

      Foto: Janete Silva                                                      Foto: Sistema de Ensino Aprende Brasil 
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                       ATIVIDADE: IMITAÇÕES NO ESPELHO 

Material necessário:  

-Espelho em que o bebê possa se ver de corpo inteiro. 

Como fazer: 

-Coloque o bebê ao seu lado em frente ao espelho, se ele 

ainda não senta com autonomia, segure-o em seu colo. 

-Brinque com o bebê, perguntando à ele sobre uma parte de 

seu corpo, por exemplo: onde está a boca do(a) (nome do 

bebê). 

- Se ele ainda não souber apontar para a parte do corpo que 

foi dita, leve a mãozinha dele até lá. 

-Continue a brincadeira utilizando outras partes do corpo 

como nariz, olhos, mãos, pés, barriga etc... 

-Brinque também com sons para que o bebê possa fazer imitações, por 

exemplo: espirrar, tossir, estalar a língua, mandar beijos, bater palmas, os 

pés etc.  

 

Observação: Lembre-se de que as brincadeiras imitativas e com a 

produção de sons, podem ser experimentadas em diferentes momentos do 

cotidiano, como durante a troca de fraldas ou de roupas, durante o banho e 

até mesmo durante a alimentação. 
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                  ATIVIDADE: MÓBILE SONORO NO ESPELHO 

       Foto: Sistema de Ensino Aprende Brasil 

Materiais necessários:  

Selecionar objetos que propiciam sons para montar o móbile. Colher, 

potinho, garrafinha pet, grãos, cabide, fitas ou barbante, etc. 

Para montar o móbile: 

- Colocar os grãos na garrafinha pet ou potinho, fechar bem e lacrar com 

fita adesiva. 

- Pegar o cabide, amarrar os objetos e pendurar ou fixar com fita adesiva no 

espelho.  

- Em seguida, colocar o bebê para explorar os sons do móbile no espelho. 

Para o bebê que ainda não senta, apresente o material com o bebê no colo. 

A ideia é que ele perceba a relação entre o movimento do corpo e produção 

do som. 

- Atenção família, observar as reações do bebê, registrar por fotos e enviar 

ao professor. 

Até a próxima semana! 


