
Olá, querido(a) aluno(a).  

Com muito carinho, preparamos um roteiro com dicas de atividades para este período em que estarão em casa. Esperamos que aproveitem esse tempo. 

Fotografem, filmem e compartilhem conosco esses momentos. Mesmo distantes, continuamos conectados e sempre unidos.  

Um abraço carinhoso e cheio de saudade,  

Equipe Pedagógica – Segmento 2 

1ª semana 

- Faça um diário de bordo para registrar as experiências que viverá durante este período. Você pode utilizar um caderno antigo e customizá-lo da maneira que 

desejar.  

- Escolha um livro na Árvore do Livro para ler durante a semana. Quando concluir a leitura, realize um momento de contação de história para a sua família. Link 

com indicações de leitura: https://leiturinha.com.br/blog/os-30-melhores-livros-infantis-de-2019/ 

- Vamos cozinhar? Que tal preparar uma receita de família? Ajude as pessoas que cuidam de você a cozinhar uma deliciosa refeição.  

- Customizando e criando – Nesta semana, você pode escolher uma roupa antiga para customizar com tiras, tecidos e todos os adereços que tiver em casa. 

- Dobrando e desdobrando – Que tal aprender a fazer origamis? Depois da confecção, você pode presentear as pessoas que cuidam de você. Sugestão de 

tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=O-e25Eo2E70 

 

2ª semana 

- Não se esqueça de registar as experiências que já viveu até aqui em seu Diário de Bordo. 

- Escolha um livro para ler na Árvore do Livro. Quando concluir a leitura, pode encenar a história para sua família em uma sessão de teatro. Os que cuidam de 

você também podem ser convidados para este momento.  

- Movimente-se! Organize um horário para se movimentar junto com a sua família. Vocês podem escolher uma música para dançarem juntos ou uma sequência 

de ginástica.  

- Cuidando do que é seu – Nesta semana, você pode cuidar dos seus brinquedos, limpando e organizando. Também pode aproveitar esse momento para separar 

aqueles com que não brinca mais e que podem ser doados para outras crianças.  

- Vamos ao museu? Visite um museu online. Observe as obras e comente em seu diário a que mais lhe chamou a atenção. Sugestão de links para visita:  

http://eravirtual.org/  https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne#tabs  / https://artsandculture.google.com/streetview/metropolitan-museum-of-

art/KAFHmsOTE-4Xyw?sv_lng=-73.9624786&sv_lat=40.7803959&sv_h=-16.304942393785154&sv_p=-

2.0559112937385606&sv_pid=KeFx8oXHzeuY8L5rfepHaA&sv_z=1 
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3ª semana 

- Continue registrando em seu diário de bordo as aventuras que está vivendo.  

- Escolha um livro para ler na Árvore do Livro. Quando concluir a leitura, você pode fazer um desenho para ilustrar a história. Exponha em uma parte de sua casa 

com uma legenda que resuma a obra.  

- Resgatando memórias – Vamos rememorar? Peça que lhe contem uma história engraçada sobre sua família que você ainda não conheça. Não se esqueça de 

registrar esse momento em seu diário de bordo. 

- Jornalista por um dia – Que tal realizar uma entrevista com as pessoas que cuidam de você? Elabore um roteiro com perguntas para fazer à sua família. Você 

pode perguntar sobre seus gostos pessoais, profissionais, gastronômicos etc.  

- Olhando para cima! – Escolha um momento do dia para observar o céu. Pode observar o dia ou a noite. O importante é que você se atente aos detalhes, como 

cores, texturas e sensações. Depois, registre como quiser essa experiência. Pode ser com desenhos, poemas, música. 

 

4ª semana 

- Como anda o seu diário de bordo? Deve estar recheado de boas histórias. Não pare de escrever sobre os acontecimentos mais importantes.  

- Vamos brincar de YouTuber? Escolha um livro na Árvore do Livro para realizar a leitura. Quando concluir, grave um vídeo compartilhando um resumo da 

história. Não se esqueça de nos enviar. 

- Programe uma sessão de cinema em casa. Vale pipoca e acampamento na sala. Registre o momento com fotos em seu celular. Link com sugestão de filmes: 

https://leiturinha.com.br/blog/20-filmes-infantis-para-assistir-em-familia/ 

- Seu espaço – Nesta semana reserve um dia para organizar o seu espaço. Ajude a ajeitar seus materiais, brinquedos, roupas. Aproveite para separar os itens que 

não utiliza mais e que podem ser doados para outras pessoas. 

- Que tal criar seu próprio brinquedo ou jogo com materiais recicláveis? Utilize os itens que tiver em casa e abuse da criatividade.  

 

 

https://leiturinha.com.br/blog/20-filmes-infantis-para-assistir-em-familia/

