
 

 
 

Prezado(a) Senhor(a), cordiais saudações! 

Um guia completo de atividades para os dias em casa 

Dicas espertas para seu(sua) filho(a) aproveitar a pausa com atividades variadas, muito descanso e sem 
exagerar no uso do videogame e do computador. 
 

 
Não encher a criança de compromisso, mas mantê-la ocupada é o segredo! 

Para as crianças, a suspensão das aulas é um período que não estava programado. Agora, é um momento de se 

preocupar com a saúde e realizar algumas atividades em casa.  

Essa falta de planejamento assusta um pouco os pais. O que fazer com o(a) filho(a) em todo esse tempo livre? 

 A preocupação é justificada, mas a boa notícia é que existem, sim, diversas formas interessantes de estudar e 

entreter a garotada e, de bônus, ainda reforçar os laços familiares. Só é preciso um pouco de dedicação, isto é, nada 

de largar a tarefa pelos brinquedos e pelos fiéis companheiros eletrônicos - videogame, TV e computador.  

"O segredo é não encher a criança de compromissos e, ao mesmo tempo, também não a deixar totalmente 

desorientada". O ideal, portanto, seria programar uma rotina, mas sem lotar o dia de seu(sua) filho(a) a ponto de 

nunca deixá-lo livre para escolher o que quer fazer. "As crianças não são senhoras de seu tempo e, hoje, acabam às 

vezes escravizadas até pelo prazer, com tantas idas a lanchonetes, cinema e festinhas. Os pais podem e devem co-

responsabilizar os filhos por seus estudos, perguntando a eles o que querem fazer", segundo Tânia, coordenadora do 

curso de extensão, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

 O equilíbrio também é bem-vindo na seleção de atividades. Invente jogos coletivos, que podem ser muito divertidos - 

mas, também, deixe a criança um pouco isolada, para que tire proveito também da introspecção e de sua própria 

imaginação.  



Segue uma série de atividades que deverão ser divididas no quadro de rotina e, as que forem realizadas, deverão ser 

catalogadas para serem apresentadas no retorno às aulas. Três atividades deverão estar descritas na rotina diária: 

a) Reler os conteúdos dos componentes curriculares, estudados em sala de aula. 

b) Fazer, durante a suspensão das aulas, todas as atividades dos Livros Didáticos, marcadas pelo(a) 

professor(a). 

c) Ler um livro. 

d) Utilizar a plataforma Meu Bernoulli para acessar os jogos e conteúdos sobre as disciplinas estudadas em 

sala de aula. 

Segue o modelo de quadro de rotina: 
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Seguem sugestões de várias atividades que poderão ser realizadas pelas crianças. 

1. Fazer fantoches de meias velhas.  

 

2. Pintar quadros com os dedos. 

3. Ler histórias, recontá-las e registrar através de desenho ou escrita. 

4. Fazer um livro de letras, cada letra tem direito a uma imagem recortada de uma revista. 
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5. Montar um álbum de fotografias com as imagens de atividades realizadas durante esses dias em casa. 

Colocar uma legenda explicando cada imagem. 

6. Assistir a um vídeo e registrar a melhor parte através de desenho ou escrita. 

7. Pintar com guache e registrar sobre a sua pintura. 

8. Brincar com as bonecas e tirar uma fotografia. Nomeie as bonecas e quem participou da brincadeira. 

9. Brincar com carros de corrida e tirar uma fotografia. Nomeando os brinquedos e quem participou da 

brincadeira. 

10. Jogar jogos de tabuleiro. Desenhar o jogo e escrever as suas regras. 

11. Colorir desenhos com lápis de cera. 

12. Fazer fantoches de sacos de papel. 

13. Fazer uma caça ao tesouro. Desenhar um mapa de caça ao tesouro. 

14. Fazer chapéus de papel e enfeitá-lo. 

15. Escrever ou desenhar uma lista com 10 lanches saudáveis. 

16. Construir o seu quarto com caixas de sapato e de remédio. 

17. Escrever ou desenhar um convite para uma festa. 

18. Escrever e ilustrar uma música. 

19. Fazer um colar com macarrão ou canudinho picado. 

20. Desenhar um calendário marcando os dias que permanecerão em casa. 

21. Tirar uma foto da família e escrever o nome de cada pessoa da foto. 

22. Faça um bolo de chocolate. Desenhar ou copiar a receita, ilustrando-a. 

23. Construir um avião de papel. 

24. Imprimir desenhos para colorir e fazer pinturas.  

OBSERVAÇÃO: Todas as atividades podem ser realizadas pelas crianças do Maternal até o 5º ano. As crianças 

pequenas deverão realizar os registros através de desenhos (garatujas), já as maiores, que sabem escrever, devem 

ser incentivadas a registrarem, utilizando o sistema linguístico. Não é preciso fazer todas as atividades, os 

responsáveis escolherão uma ou duas para serem realizadas por dia.  

Ufa, depois de tantas atividades diversificadas, é preciso que durante todo esse 

período, seu(sua) filho(a) catalogue as atividades, fotos, folhetos, roteiros de passeio e 

objetos que o auxiliarão a descrever como foi o seu período em casa. Ele(ela) deverá trazer 

todas essas informações e atividades no retorno das aulas, para apresentar aos colegas. 

 

Atenciosamente, 

 

Assessoria e Coordenação Pedagógicas 
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