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EDUCAÇÃO INFANTIL
DICAS E ORIENTAÇÕES AOS PAIS
Estamos vivendo um momento delicado no qual
a parceria entre escola e família é de fundamental

importância

para

garantir

os

direitos

de

aprendizagens das crianças que são: BRINCAR,
CONVIVER, PARTICIPAR, EXPLORAR, EXPRESSAR E
CONHECER-SE.
Como já falamos anteriormente, as crianças
aprendem muito com as experiências vividas durante
interações e brincadeiras no ambiente onde elas
estão inseridas. Por esse motivo, é muito importante
que a família organize momentos para a realização
das propostas sugeridas, priorizando momentos
divertidos e de carinho para com as crianças a fim de
estreitar os laços afetivos da família e minimizar o
estresse causado pelo isolamento social.
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DICAS PARA AS FAMÍLAS:
➢ Na medida do possível, estabeleça uma rotina diária para a realização das propostas
sugeridas e de outras brincadeiras em família.

➢ Agende um horário em que a família possa estar junto à criança, tornando o
momento prazeroso e rico para todos.
➢ Resgate músicas e brincadeiras que fizeram parte da sua infância e compartilhe com seus
filhos. Certamente será um momento rico de cultura, aprendizado e diversão.
➢ Organize momentos de leitura e contação de histórias para as crianças. Caso não tenham
um livro disponível, existem alguns sites na internet que disponibilizam esse conteúdo que
poderão auxiliar as famílias nesse momento.
➢ Para a contação de histórias, use e abuse de criatividade resgatando histórias conhecidas,
contos de fadas, invente histórias. Utilize objetos que você tem em casa para representar
os personagens da história, faça diferentes entonações de voz para representá-los. As
crianças adoram e o momento fica muito divertido.
Duas inspirações para você acessar:
Rá-Tim- Bum – A princesa e o sapo
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=F3izu2HjtAo
Histórias de Papel - Quintal da Cultura
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=MSTL0ySfjJk
➢ Incentive os pequenos a criarem suas próprias histórias ou contar as que eles já conhecem.
➢ Evite que as crianças fiquem muito tempo diante das telas da televisão, celular,
computador. Selecione os conteúdos adequados para cada idade.

Até a próxima semana!

