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Olá Pessoal de Casa,

É comum os pais ouvirem no cotidiano das instituições em que as crianças

frequentam, os profissionais pedindo a parceria das famílias no acompanhamento do

desenvolvimento dos filhos (as), bem como na participação dos eventos e projetos

realizados pela escola.

Mas afinal, porque a escola busca tanto por esta interação?

Acreditamos que as famílias tem extrema relevância na aprendizagem das crianças

assim como as escolas. Hoje, a aproximação da instituição educativa com a família

estimula-nos a repensar a especificidade de ambas no desenvolvimento infantil,

levando em consideração as necessidades de cada criança.

A escola e as famílias serão protagonistas e parceiras nessa jornada de incentivar

as crianças a continuar as atividades pedagógicas, que neste momento, ocorrerão no

ambiente familiar.

Neste sentido, desejamos que em tempos de pandemia, nós, profissionais da

Educação Infantil, possamos acolher as expectativas das famílias contribuindo para as

vivências das crianças, que ampliam a cada dia os potenciais cognitivos, afetivos e

sociais.

Sabemos que muitas vezes, as condições de famílias trabalhadoras dificultam um

acompanhamento mais próximo daquele que a escola propõe para o

desenvolvimento das crianças, mas, neste momento em que o mundo luta contra a

proliferação do novo CORONAVIRUS, faz- se necessário estreitar os lações entre a

família e a escola.



Olá Pessoal de Casa,
Eu sou o boneco Zé do Livro,

gosto muito de ler e ouvir histórias e
tenho a missão de despertar nas
crianças a interação com o mundo
da literatura e da imaginação, por
meio das histórias infantil.

Estou muito feliz, em poder
ajuda-los nesse momento, o melhor
é estar em casa com as nossas
famílias!
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Mamãe, papai ou responsável,

Agora precisamos da sua ajuda! Durante esses dias de distanciamento social, a

Escola/CMEI onde o seu filho (a) frequenta, encaminhará algumas sugestões de

atividades para que os pequenos se sintam envolvidos e interagidos com a rotina que já

estão acostumados.

As atividades sugeridas serão organizadas coletivamente pelas professoras e

educadoras, com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento dos pequenos de

maneira lúdica e prazerosa.

Para iniciar os trabalhos, organizamos uma introdução com uma história do Zé do

Livro, seguida de algumas sugestões de atividades que podem fazer parte da rotina das

crianças! Este boneco é muito querido por todas as crianças! As famílias que ainda não

tiveram a oportunidade de conhecê-lo, poderá apreciar um pouquinho desse boneco

que faz parte da história das nossas escolas e CMEIs.



Recadinho do Zé do Livro para as crianças!

Olá querida criança, tudo bem com você?

Eu estava com muitas saudades, por isso fui até a escola e pedi a sua professora

para me ajudar a ficar um pouquinho mais próximo de você! Como as professoras são

muito legais, entraram em contanto com os seus pais e hoje estou aqui, perto de você

para deixar o meu recadinho!

Ops! Acho que tem algum coleguinha que ainda não me conhece! Então eu

vou me apresentar! Eu me chamo Zé do Livro! Sou um boneco que gosta muito de ler e

ouvir histórias, passear com a família e também gosto muito da minhaescola.

Eu já visitei a casa de muitos coleguinhas. Ah! Como tenho saudades dessas

aventuras! Como era bom conhecer as famílias, fazer amizades, passear em lugares

diferentes e escutar histórias todas as noites junto de um coleguinha, que era sorteado

pela professora a cada semana e me levava para junto da sua casa.

Mas neste momento, não posso visitar a casa de vocês! Devemos todos ficar em

casa com as nossas famílias! Sabem por que crianças?

O nosso planeta está vivendo algo importante e perigoso, que muitos de vocês

tem ouvido muito falar: o tal de CORONVÍRUS! Só que ele é um bichinho tão

pequenininho, mas tão pequenininho que nem conseguimos enxergar!

Este bichinho já viajou por várias partes do mundo e pode chegar à nossa cidade.

Por isso, as nossas famílias estão nos protegendo, cuidando para que cada criança

fique dentro de casa. Pois assim, se ele chegar não poderá nosatingir!

Mas não se preocupem crianças! Vou ajudar você e a sua família a viver

momentos que lembrem das atividades que realizamos juntos quando estamos na

escola.

Como eu gosto de ler e ouvir histórias, hoje eu trouxe lá do fundo do meu baú

uma muito legal que se chama “Cadê Todo Mundo?”. Com esta história juntos vamos

entender um pouco mais sobre o CORONAVÍRUS!

Ah! E não se esqueçam crianças, devemos continuar ficando em casa, para nos

proteger, lavando sempre as nossas mãos com água e sabão e pedindo as nossas

famílias para higienizá-las com o álcool gel.



Sugestões:

Hora da história: “Cadê Todo Mundo?”, com a participação de toda a família. (A
história está disponível no final desse material)

Neste momento, sugerimos que reúna sua família e conte a história para toda a
turminha da sua casa e na sequência façam as atividades.

Proposta 1: Conversando sobre a história: “Cadê Todo Mundo?”.

E então crianças gostaram da história? Sobre o que a história está falando pra gente
hoje? O que você entendeu desta história? Quais os animais que aparecem na história?

Proposta 2: Agora que você lembrou dos animais que aparecem na história, escolha
qual deles você quer imitar?

Proposta 3: Para finalizar o dia de hoje crianças, faça um desenho da história “Cadê
Todo Mundo?”, que a sua família contou para você com muito carinho!



alguém da
as as

Lembranças do Zé do Livro!

Proposta 4: Observem crianças, que o Zé do Livro enviou uma foto dele para vocês
aliviarem um pouquinho a saudade desse bonequinho que é tão encantador! Para
deixar o seu amigo ainda mais feliz, que tal você também desenhar o seu retrato no
espaço abaixo! Ao final das atividades, a sua família levará as suas produções para a
sua professora e para o Zé do Livro.

O seu amigo Zé do Livro vai se sentir muito feliz ao receber o seu desenho, assim, ele
também vai aliviar a saudade que está sentindo de você.

Proposta 5: Hora de musicalizar com as crianças!

Agora que você já desenhou seu corpinho, vamos cantar uma musiquinha com toda a
sua família? É muito fácil de cantar e todos vão gostar.

Música: Se eu fosse um peixinho!

Se eu fosse um peixinho que soubesse nadar eu tirava (nome da criança ou
família), lá do fundo do mar. Canta-se a musiquinha até falar o nome de tod
pessoas que moram na casa.

Sugestão: Como as crianças gostam muito dos momentos de música na rotina da
escola, sugerimos que toda a família selecione alguns materiais recicláveis e construa
um instrumento musical junto com seu filho (a). Segue algumas ideias:



Liga “ANTI-CORONAVÍRUS” entra em ação!

Proposta 6: O Zé do Livro deixou um recadinho muito importante para você, dos
cuidados que devemos ter para nos proteger do CORONAVIRUS. Vamos mostrar para o
nosso amigo, que apreendemos direitinho os cuidados de combate ao vírus?

Atenção crianças! Vamos observar as imagens abaixo e descobrir quais são as atitudes
corretas para evitar que este bichinho faça mal a nossa família?
A cada atitude correta pinte do seu jeito a imagem escolhida.



Hoje é dia de brincar com os animais!

Proposta 7: Olha crianças o Zé do Livro, trouxe uma brincadeira muito legal para toda a

família. Mas para começar esta brincadeira, vamos lembrar dos animais da história

“Cadê Todo Mundo?”.

Orientações para a brincadeira:

Na hora que falar o nome do coelho: dê dois pulinhos.

Na hora que falar o nome do gatinho: deita no chão e rola de um lado para o outro.

Na hora que falar o nome do cachorrinho: levanta um braço e uma perna.

Na hora que falar o nome do ratinho: bate duas palminhas e dá uma rodadinha.

Na hora que falar o nome da corujinha: balança a cabeça pra trás e pra frente.

Observação: A família junto com a criança poderá usar a criatividade e fazer outros
movimentos.

Finalizando os Trabalhos!

Prezadas famílias, gostaram do material que foi sugerido para vivenciar com as
crianças? Como elas se sentiram no momento de realização das atividades? Elas
demostraram gosto e interesse por esses momentos?

Para finalizar os trabalhos realizados durante os dias, descrevam um pouquinho
de como foi vivenciar as atividades com o seu filho (a), e ajude-nos a aprimorar as
práticas para melhor atender às necessidades das crianças. Deixe o seu recado com a
professora ou educadora da turma.

Obrigada a todas as famílias pelo apoio o que é essencial para o
desenvolvimento e autonomia das crianças.
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