
ESCOLA SEM 

MUROS:  
em casa também se aprende! 

EPP – Educação Infantil 



OLÁ FAMÍLIA! OLÁ CRIANÇA! 

QUE BOM TER VOCÊ AQUI COM A GENTE! 

 VAMOS APRENDER JUNTOS! 

Continuamos passando por um momento difícil, com 

muitas  mudanças na rotina,  por isso é importante que 

a família sempre converse com a criança sobre o que 

está acontecendo e evite que ela veja os noticiários 

sem o acompanhamento de um adulto. A criança, assim 

como nós adultos, também está com dúvidas, tristeza, 

saudade e precisa ser acolhida pela família para se 

sentir segura. 

Vamos espantar o que não é bom com propostas 

interessantes e momentos de aprendizagem? 

É só continuar com as leituras!!! 

 



COMBINADOS 

Algumas vezes fica difícil organizar a rotina com a 

criança, perante tantas mudanças. Uma sugestão é 

escrever, junto com o seu pequeno, sobre os 

combinados do dia ou da semana. Converse sobre 

o que vão fazer, os horários e organização das 

ações do cotidiano como: acordar, tomar café, 

almoçar, brincar, ajudar a cuidar da casa e de seus 

pertences, jantar, dormir, etc. Monte um cartaz, com 

os materiais que você tem em casa, e peça para a 

criança desenhar. Será muito bom, para todos, 

combinar como será o dia! 

 



CALENDÁRIO: 

 Mostre o calendário para a 

criança, explique qual é o dia, 

mês e ano. Depois aponte os dias 

que representam “ontem” e 

“amanhã”. Converse sobre como 

está o tempo e aproveite para 

explicar que escolhemos uma 

roupa para vestir de acordo com 

o clima. 



Você já observou o céu hoje? 

Observe o céu em diferentes 

momentos e comente com a 

criança  sobre as mudanças que 

percebemos: dia, noite, chuva, luz, 

cor e forma do Sol, entre outros. 

Aproveite para apreciar a cor do 

céu, encontrar desenhos nas 

nuvens, contar estrelas e esperar a 

chegada da Lua! 

 

 



AUTONOMIA – o adulto apenas acompanha 

Deixe a criança tentar 

servir-se sozinha nas 

refeições e utilizar talheres.  

Ajude somente quando 

necessário. 

 

Permita que a criança 

realize  com autonomia 

diversas ações, como:  

escovar os dentes, 

colocar sapatos e 

roupas, pentear os 

cabelos, lavar as 

mãos... 

 



RECEITA 

Convide a criança para ajudar no preparo de uma 

receita. Ela aprenderá sobre a quantidade (conte com 

ela, por exemplo, quantos ovos são utilizados na 

receita), poderá observar as embalagens (leia a 

palavra principal; encontre cores, letras e números), 

compreenderá a importância dos alimentos e como 

podem ser transformados. 



Toda a família pode brincar  de faz de conta com 

materiais que convidem a pensar sobre os números, 

como brincar de comprar e vender, identificando notas 

e moedas (papéis com números registrados 

representam as notas e tampinhas podem ser moedas) . 

Crie as notas e moedas com as crianças e proponha o 

desafio de pagar e dar troco no mercadinho, farmácia 

ou banco (é só usar a criatividade!). 

 

 

FAZ DE CONTA 



FIGURAS GEOMÉTRICAS   

Procure as figuras geométricas em objetos comuns e 

ajude a criança a reconhecer e nomear cada uma. 

Podemos encontrar as formas em  relógios (círculos 

ou quadrados), televisores (retângulos), ventiladores 

(círculos), copos, pratos e tampas (círculos). Agora 

observe os potes, vasilhas, caixas, mesa, fogão, 

brinquedos e outros objetos da casa.  

Vamos procurar?!  

 

 



DESAFIOS 

Ajude a criança a comparar tamanhos 

e pesos de objetos. Pegue duas 

panelas e  deixe a criança descobrir 

qual é a maior, entregue  diversos 

objetos e pergunte qual é o mais 

pesado. Essas noções são aprendidas 

com a manipulação dos objetos e a 

participação do adulto que ajuda a 

criança a pensar, então faça isso 

sempre que possível.  

 

Proponha a resolução de 

pequenos problemas:  

- Hoje 4 pessoas vão almoçar na 

nossa casa, vamos precisar de 

quantos pratos na hora da 

refeição? Você pode separar os 

pratos? 

Aproveite para arrumar os 

ambientes das refeições junto 

com a criança. 
 



EXPERIÊNCIAS 

Agora vamos explorar fenômenos utilizando a água. 

Coloque água para ferver e, com muito cuidado, peça para a criança 

observar a transformação da forma líquida para  gasosa (Olha o vapor! 

Em qual direção ele segue?). Depois peça para a criança encher diversos 

recipientes com água, leve-os ao congelador e converse sobre a 

transformação da água em gelo. Brinquem com o gelo! Essas 

experiências incentivam a  formulação de  perguntas (Por que o gelo 

derreteu?), constroem explicações (Será o calor?), desenvolvem 

generalizações (O sorvete também derrete quando está muito calor! O 

que mais derrete com o calor?) e aumentam o vocabulário (derreter, 

evaporar, etc). 

   

 

 

 



DOBRADURAS 
 

Para realizar  dobradura de papel  precisamos de tranquilidade e 

concentração. A criança, quando  compreende cada passo, consegue 

pensar sobre o processo de criação . Depois é só finalizar a dobradura 

com desenhos, pinturas, colagens e se divertir muito!  

Aqui vamos sugerir três brinquedos (Sim! Elas se transformam em 

brinquedos!): chapéu, barquinho e avião.   

 

Vamos aprender?! 









 

 Esperamos que você  tenha 

apreciado nossas dicas e que, 

logo, nossa rotina volte ao 

normal.  

 

OBRIGADA! 
 

EPP Educação Infantil 
eppseed@gmail.com 


