GUIA DE SUGESTÕES PRÁTICAS PARA
EDUCAÇÃO INFANTIL

1º SEMESTRE
2020

Queridos professores e familiares,

É a partir da interação e do convívio com outras crianças, que a criança começa a
construir sua identidade e a descobrir o outro. Quando ela chega na escola, seu foco é seu
próprio mundo (EU). Com o trabalho realizado no ambiente escolar, ela passa a perceber seus
colegas (OUTRO) e logo está interagindo no meio dos outros (NÓS). Portanto, é na Educação
Infantil que a criança amplia sua auto percepção, assim como a percepção do outro. Além de
valorizar sua identidade, ela aprende a respeitar os outros e a reconhecer as diferenças entre
ela e seus colegas.
Nesse período de quarentena, devido ao vírus COVID-19, onde o contato da criança está
restrito aos pais/responsáveis e irmãos, estamos encaminhando algumas sugestões práticas
para estimular a aprendizagem dos nossos pequenos. Essas atividades são desenvolvidas em
nossas creches e pré- escolas pelos professores e agentes/auxiliares de creche, portanto,
fazem parte da rotina pedagógica das crianças.

Aproveitem para brincar e divirtam-se juntos!

SUGESTÕES DE VIVÊNCIAS PARA BEBÊS
(6 MESES A 1 ANO E 6 MESES)

DICAS IMPORTANTES:
Mantenha os bebês numa ROTINA DIÁRIA:
 Acordar cedo;
 Almoçar no horário certo “na creche o almoço é realizado a partir das 10h30”;
 Manter o horário do soninho do bebê também é fundamental, logo após o almoço;
 Nos momentos de banho e trocas de fraldas, converse e interaja com seu bebê,
mostrando o quanto esses momentos são prazerosos, demonstrando o cuidado com
o seu corpinho e ampliando o vínculo entre os dois. Esses são bons momentos para
aproveitar e falar sobre as partes do corpo, mostrando para o bebê onde está cada
parte, falando seus nomes para que ele comece a aprender.
 Lembre-se de sempre chamá-lo pelo seu NOME. É importante que ele reconheça seu
nome ao ser chamado.

BRINQUE, INTERAJA, PARTICIPE, EXPERIMENTE E
VIVENCIE ...
 Proporcione momentos onde o bebê veja sua imagem através de espelhos, estimulando-o,
fazendo caretas na frente do espelho, reconhecendo a si e quem está com ele;
 Brincadeiras expressando sentimentos e emoções através de dramatizações com fantoches,
fantasias, etc. Use sua imaginação, utilize fantasias que já tem em casa, tecidos, caixas e/ou
meias para criar fantoches, dentre outros;

 Disponibilize caixas de papelão para que o bebê explore, entre na caixa, suba. Caixas de ovos
também são ótimas para o bebê explorar, andar por cima dela sentindo sua textura;
 Momentos de toque e afeto são importantíssimos, converse sempre com o bebê, toque-o
principalmente porque os bebês são sensitivos, aprendem e se descobrem através do toque.
(massagens e estimulação);

 Momentos de brincadeiras como achar/esconder;
 Jogar bola com outras crianças (se houver irmãos), papai, mamãe e quem estiver na casa;
 Olhar as fotografias da família juntos, mostrando as pessoas próximas;
 Deixar o bebê manusear diversos objetos (potes, bacias, retalhos, materiais recicláveis, etc)
para desenvolver sua própria criatividade ao brincar e explorar;
 Tocar objetos que produzem som (latas, panelas, potes, objetos da sala, etc);
 Ouvir músicas de diferentes ritmos para dançar livremente;
 Rolar um objeto para que o bebê busque;

 Estímulos sensoriais com materiais diversos (água, bolas de água, gelatina, saco de gel,
areia, etc);
 Brincar de fazer caretas diversas, assoprar apitos, línguas de sogra, brincar com penas, balão
de ar, fazer bolhas de sabão, jogar beijos, etc);
 Imitar os sons produzidos pelos bichos (au, au; miau; muu; assistir vídeos dos animais);

 Brincar de imitar gestos de animais e pessoas (bater palmas e pedir para o bebê imitar, dar
tchau, jogar beijos, etc.);
 Criar obstáculos (com bolas, cordas, bambolês, etc) ou utilizando travesseiros, colchões,
móveis que não sejam perigosos;
 Experimentos com melecas não tóxicas (manusear, confeccionar – na internet tem receitas
caseiras comestíveis, etc), percebendo as transformações de cores e texturas nestas
misturas não tóxicas (gelatina, sucos, mingaus, etc.);
 Cantar músicas que envolva nome (se eu fosse um peixinho, é de tango-tango, etc);
 Momentos que utilize diversos materiais (lápis, gizão de cera e canetas grandes, papéis de
tamanhos diversos, cores, texturas e formatos variados, tintas variadas a dedo, com pincéis
grandes, massinhas, entre outras) para se expressar livremente por meio de desenho,
pintura, colagem, modelagens e manipulação de papéis;

 Confecção de chocalhos, móbiles sonoros, explorar brinquedos sonoros;
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 Vivências onde possa rasgar e amassar papeis, plásticos, entre outros materiais, para sentir
as diferentes texturas e formas, utilizando a imaginação ao explorá-los;
 Fazer a leitura de histórias nos momentos que escolher, ou antes, de dormir;

um círculo, po r exemplo, etc).
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 Momentos para experimentar diversos alimentos, descobrindo suas diferenças (doce,
azedo, amargo, etc) degustação, cozinha experimental (pode criar as receitas junto com o
bebê);
 Situações que envolvam experiências com tintas, misturar tinta na água, misturar cores,
misturar alimentos, criar gelo colorido, etc, para exploração;
 Brincar na areia, fazendo marcas no chão;
 Brincar com água, banho de mangueira;
 Tomar banho de sol (na creche orientamos pelo menos 3 x por semana);
 Levar o bebê para cuidar das plantas ou da horta e ajudar a cuidardos animais (se houver em
casa);
 Brincar com fitas coloridas, de diferentes cores e tamanhos, movimentando o corpo no
espaço;
 Jogos de encaixes grandes e coloridos, brinque com ele, mostrando as formas e cores;

 Rolar objetos, puxar, empurrar rápido ou devagar, balançar, dançar, engatinhar, etc) nas
brincadeiras com ritmo ou roda de músicas;

 Músicas e brincadeiras do cotidiano que envolva a contagem oral, contar os brinquedos,
objetos, pessoas, etc.;
 Brincar com as formas geométricas (brinquedos que tenham as formas, desenhar as formas
em papeis grandes, mostrar para o bebê; brincar com a bola mostrando que tem a mesma
forma de um círculo, por exemplo, etc);
 Assista vídeos educativos.

SUGESTÕES PARA CRIANÇAS BEM PEQUENAS
(1 ANO E 7 MESES A 3 ANOS E 11 MESES)

As crianças bem pequenas continuam a crescer e a se desenvolver no espaço físico,
mostrando-se curiosas e atentas. Buscam explorar tudo, experimentando as várias possibilidades
do seu corpo. Por isso, as sugestões acima, pensadas para os bebês, podem ser realizadas com as
crianças bem pequenas. Para algumas delas, podemos ampliar o tempo e desafiar mais a
capacidade dos pequenos. É importante considerar que nesta fase, a criança ainda está
desenvolvendo muitas habilidades, por isso, a família pode apoiar muito para que elas sejam
desenvolvidas. Numa fase de grandes descobertas, se faz necessário muita comunicação.
Portanto, converse sempre e muito com sua criança. Deixe que ela expresse seus desejos e
vontades. Ajude-a falar de maneira clara, sempre se comunicando com ela, utilizando a fala
corretamente.
 Ouça.
 Aguce sua curiosidade.
 Tenha momentos com todos da casa, juntos, para cantar, ouvir histórias e conversar sobre o
dia da família. Dessa forma você irá contribuir muito para a aprendizagem do seu filho (a).
 Mantenha a Rotina da criança.
 Alimentação e momento do soninho nas horas certas.

 Chame seu filho (a) sempre pelo Nome.
Abaixo, trazemos mais sugestões para que os dias em casa, sejam alegres, divertidos e de
muitas aprendizagens:

BRINQUE, INTERAJA, PARTICIPE, EXPERIMENTE E VIVENCIE ...
 Vivências que envolvam atividades de regras e jogos de cooperação, em momentos de
integração entre os pares (jogos e brincadeiras).
 Brincar de pendurar fitas, tecidos ou roupas;
 Brincando com as cores;
 Técnicas que envolvam o sopro;

 Desenhar na areia, papel, chão, quadro, onde puder, utiizando sua imaginação,
reproduzindo números, letras, dentre outros;
 Brincadeiras com bolas e água;

 Pedir para a criança cantar as musiquinhas que conhece (aproveite esse momento para
gravar e depois deixá-la escutar o seu áudio cantando);

 Contar quantas pessoas moram na mesma casa que ela, depois fazer o registro desse
número em um papel, ou com massinha;
 Durante as brincadeiras livres com seus brinquedos, pode ser feita a contagem oral dos
brinquedos também, após a contagem, pode ser mostrado a ela quais brinquedos tem uma
quantidade maior e/ou menor, podendo fazer agrupamentos também dos objetos que são
iguais;
 Relacionar os objetos às formas, pode ser feito com tampas de potes ou de panelas
(desenhe a forma numa cartolina ou papel e disponibilize as tampas para a criança colocar
na forma certa);

 Escrever o nome da criança em um papel, mostrar como se escreve, pedir para que ela tente
reescrever (do jeito dela) pode escrever o nome das pessoas que moram na mesma casa
também;
 Brincadeira de faz de conta (brincar de casinha, supermercado, escolinha, etc.), deixe que
sua criança use e abuse da imaginação. Disponibilize um espaço e alguns objetos para ajudar
nesse momento;
 Deixe a criança ler uma história (ela contará do jeitinho dela, aproveite para perguntar sobre
os personagens e o cenário);

 Situações de cuidado com o próprio corpo promovendo progressiva autonomia na ROTINA
DIÁRIA (lavar as mãos, pentear os cabelos, vestir-se, tomar banho, escovar os dentes e
aprender a comer sem ajuda ao usar a colher)

 Utilizar barbantes para medir o tamanho da criança e de todos que moram na casa
(observar quem é o maior, menor), pode nesse momento conversar sobre as diferenças de
cor, peso, altura, mostrando para ela, que somos diferentes. Utilizar o espelho para se olhar
e ver as outras pessoas é uma boa dica para tornar mais divertido essa aprendizagem.

 Situações de aprendizagem que permita a criança desenvolver progressivamente as habilidades
manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, manusear e folhear revistas ou jornais,
entre outros (rasgar, amassar, desenhar, pintar...)
 Momentos para relaxamento (ouvir sons da natureza para acalmar e relaxar) percebendo seu
autocontrole e como seu corpo reage nessa vivência;

 Contar e colocar as peças nos numerais correspondentes, a quantidade. Use a criatividade.
 Brincadeiras com tintas;

SUGESTÕES DE VIVÊNCIAS PARA CRIANÇAS PEQUENAS
(4 ANOS A 5ANOS E 11 MESES)

Para as crianças, brincar é coisa muito séria, é uma das atividades principais. Enfatize-se que
essa atividade não é a que ocupa mais tempo da criança, mas aquela que contribui de modo mais
decisivo no processo de desenvolvimento infantil (ELKONIN, 2012).
O brincar é o principal modo de expressão da infância. É uma linguagem, por excelência, para
a criança aprender, se desenvolver, explorar o mundo, ampliar a percepção sobre ele e sobre si
mesma, organizar seu pensamento, trabalhar suas emoções, sua capacidade de iniciativa e de criar
e se apropriar da cultura.
Assim, garantir na Educação Infantil um espaço de brincar é assegurar uma educação numa
perspectiva criadora e que respeita a criança e seus modos de estar no mundo.

DICAS IMPORTANTES

Mantenha uma Rotina Diária:
 Procure deixá-lo contar suas vivências de forma clara e com coerência (como está sendo seu
dia, o que gosta de fazer com a família, etc) e pare um momento para ouvi-lo;
 Aguce a curiosidade dele;
 Pergunte como está o tempo (sol, nublado, chuvoso);
 Contem juntos quantos são na família (quantas meninas e meninos têm na família);
 Procure alimentá-lo na hora certa e fazer sempre a escovação após as refeições;
 Chame seu filho (a) pelo NOME;
 Incentive a leitura, mesmo sem a criança saber ler de forma convencional;
 E por fim, conte uma história e depois deixe que ele reconte a história para vocês.

BRINQUE, INTERAJA, PARTICIPE, EXPERIMENTE E VIVIENCIE...

 Momentos onde olhem juntos os álbuns ou fotos da família (deixando a criança sinalizar as
pessoas que gosta e que conhece, relembrando seu crescimento e momentos especiais),
depois, pode pedir para que desenhe os familiares, desenhe a pessoa que está longe e/ou
com saudades. Aproveite o momento do desenho e peça para que escreva o seu nome e o
nome dos familiares que desenhou (neste momento, ele pode escrever do jeito que ele
“sabe” ou você pode intervir e ajudá-lo).
 Brincadeiras utilizando estímulos sensoriais com materiais diversos (água, manuseio no solo,
terra/areia, etc).

 Situações que permitam momentos de alimentação, higiene, cuidados com o corpo e
descanso.
 Permitir que a criança crie movimentos, gestos, olhares, mímicas, expressões de
sentimentos e sensações, sons e ritmos com o corpo em brincadeiras, jogos e atividades
artísticas como dança, teatro e música, etc;
 Situações onde possa desenvolver a autonomia para reproduzir modelos, manipular objetos
pequenos construindo brinquedos ou jogos;

 Situações para empilhar, encaixar, rosquear e pinçar, chutar, arremessar e receber;
 Situações que permitam a criança coordenar suas habilidades manuais, adquirindo controle
para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.

 Vivenciar experiências dramatizando situações de faz de conta, construindo músicas,
histórias e texto, ampliando seu vocabulário, utilizando sons e materiais diversos (fantoches,
instrumentos musicais, fantasias, etc);

 Brincar com argila, massa de modelar, explorando cores, texturas e formas;
 Brincar de bandinhas utilizando utensílios, panelas, tampas, potes, entre outros;
 Momentos para desenhos, amassaduras, pinturas, modelagens, recorte, colagem e
esculturas.
 Momentos para escrever seu nome e os nomes dos membros da família (pode recortar as
letras em revistas para colar os nomes, escrever no papel e reescrever, escrever na areia se
tiver no quintal, escrever com giz ou tinta, etc);
 Brincar com o alfabeto (utilizar letras móveis para brincar de criar palavras e nomes, brincar
de bingo das letras, dentre outras) Jogos que envolvam o alfabeto no celular tem muitos
aplicativos educativos;

 Deixe seu filho ler para você, mesmo que ele não saiba de maneira convencional (oriente a
mostrar os personagens e o cenário do livro);
 Brincadeiras com jogos matemáticos (agrupamentos de objetos, brincar de mercado,
brincadeiras com dinheirinhos, etc);
 Momentos para contagem oral dos objetos, dos membros da família, meninos/meninas
(contar e registrar as quantidades e outras);

 Brincar fazendo uma fila com objetos, ou pessoas da família, perguntando a criança quem
vem antes e que vem depois, etc;
 Observar as mudanças ocorridas no ambiente (mudanças de tempos, frio/calor, dia/noite) e
pessoas ao longo do tempo (quem nasceu primeiro? Quem nasceu depois? Dentre outros)
através de uma conversa com a criança;
 Trabalhar o calendário com a criança (que dia é hoje, qual dia da semana, que ano estamos
etc) pode pedir pra registrar em uma folha o dia da semana, desenhar como está o tempo;

 Brincadeiras de forca, bingo, caça-palavras;

 Explorem com eles objetos que contenham números como telefone, relógio, calculadora e outros;
 Assista a um vídeo e depois argumente sobre o filme, pergunte o que ele mais gostou do filme e
por que, do que o filme está falando e deixe-o se expressar;
 Antes de dormir, pegue um creme ou óleo corporal e peça para seu (sua) filho (a) fazer uma
massagem em você. Em seguida, faça uma bem relaxante nele (a). Essa troca de carinho é
essencial para o desenvolvimento emocional da criança.
 É interessante propiciar momentos de reconto, ou seja, propor situações nas quais as próprias
crianças escolhem e “leem” os livros que já conhecem. E devem ter a oportunidade de manusear
os livros.

“A ESCOLA é uma grande parceira da família. Ou a FAMÍLIA é a grande parceira da
escola. Tanto faz a ordem em que se coloque, pois o mais importante é que ambas
cumpram com o seu papel educador”.(Isabel Parolin)

