Município de Santa Isabel
Material Complementar – NAAP

Queridas famílias, queremos oferecer a vocês a nossa melhor dica de como passar essa quarentena com
seus filhos...
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Criem memórias afetivas positivas...
Memórias afetivas são aquelas lembranças que compreendem sensações e emoções...
Através de cheiros, toques, sabores, cores...
Elas podem ser as melhores lembranças que guardamos!
Então, junto com seus filhos...Brinque, pule, dance...
Pegue no colo, abrace, beije...
Faça cócegas, dê risadas.
Faça um bolo...
Mesmo que seja de barro!
Faça um penteado maluco...ou ...Caretas no espelho!
Celebrem a visita de um passarinho no quintal.
Ensine a amar e respeitar os animais!
Mostre as fotos de Família...fale mais sobre sua infância...
Olhe nos olhos...
Ofereça suas mãos.
Coloque-os nos ombros.
Acalente o sono.
Plante um feijão no algodão.
Conte histórias...Pode ser a da Branca de Neve...também pode ser a sua!
Escolha a melhor roupa para ficarem em casa...
Afinal, aí está acontecendo a melhor festa da vida...
A celebração do amor entre sua família!
Um dia... quando tudo isso passar...E vai passar...Seu filho chegará até você e se lembrará com
ternura dessa fase...
Ele guardará tudo isso numa caixinha muito especial...
O tempo passará...
E ao se tornar adulto, ele levará consigo a melhor lição:
“O amor nos torna fortes e resilientes!”
E você foi exemplo disso!
Pois a vida lhe reservou surpresas boas e ruins...
Mas você sempre amou!
Esta fase pode não estar sendo fácil pra você...
Mas faça dela o momento oportuno para dar aos seus filhos...
As melhores lembranças!

O melhor presente que qualquer criança poderia receber é a presença contínua de seus pais em sua vida.
Enquanto pais, dar nosso tempo, energia e amor para nossos filhos é uma das coisas mais importantes que
podemos fazer.
Que possamos lembrar sempre que mais importante do que ganhar algo é estar presente. Esperamos
que os lares de vocês estejam repletos de laços, afetos e muitas memórias afetivas para guardar no coração!
Um forte abraço do Núcleo de Atendimento e Apoio Psicopedagógico de Santa Isabel.
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES
Brincadeira com luzes, sombras, lanternas e projeções, sempre causam encantamento nas crianças, inclusive
nas bem pequenas. Além de oferecer novas percepções às crianças, o trabalho com luzes e
sombras possibilita que elas pensem acerca de fenômenos da ótica, como os reflexos.
Por isso, a dica de hoje são as lanternas especiais para brincar no escuro e inventar histórias com as
personagens iluminadas!
Esta é mais uma atividade que pode ser feita com aquilo que tem em casa, incluindo os materiais reciclados.
PASSO A PASSO
1- Recorte o fundo do copo plástico
2- Cole no fundo um plástico filme ou durex grosso
3- Faça o desenho no plástico com caneta (permanente, hidrográfica ou esferográfica) no plástico
4- Coloque uma lanterna na extremidade contrária ao plástico e mire em uma parede
O copo descartável poderá ser substituído por rolinho de papel higiênico, o que torna a brincadeira ainda
mais sustentável! E se você não tiver plástico filme, poderá utilizar fita adesiva larga. O desenho será feito
com canetinha.
Solte a imaginação e participe da brincadeira com os pequenos, criando junto com eles histórias bem
divertidas!

Fonte- Jogos Pedagógicos Reinventar
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Matemática
Vamos fazer um quebra cabeça divertido e ainda aprender a sequência numérica?
Você vai precisar de :
•
•
•
•

01 folha de sulfite com o desenho
Uma tesoura
Cola
Lápis de cor ou canetinhas

Pinte o desenho, recorte todas as tirinhas. Misture bem todas as tirinhas e depois monte o desenho
novamente. Faça um desafio para seus irmãos e pais para ver quem monta a figura primeiro!
Caso você não tenha como imprimir este desenho, não tem problema...faça um desenho na folha, ou recorte
um de uma revista ou jornal e cole na folha de sulfite, depois, divida em tirinhas como o do exemplo, e
numere cada tirinha. Pronto, conseguiu fazer seu quebra cabeça!
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Atividade para FIXAÇÃO da ADIÇÃO com reserva.
A criança está com dificuldade em compreender a operação de adição com reserva?
Com essa atividade divertida, ela vai conseguir compreender melhor , e de uma maneira bem simples, o
"vai 1" da ADIÇÃO COM RESERVA!
Com papel colorido e papelão você faz essa engenhoca de calcular.
Assista o vídeo e veja como é fácil fazer um!!!
https://www.facebook.com/papodaprofessoradenise/videos/215382582939387/
Este é o modelo:
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Jogo das Cinco Marias
Quem conhece a brincadeira? É um jogo em divertido, além do que, desenvolve Habilidades como:
coordenação motora, agilidade, lateralidade e velocidade.
Como Jogar Cinco Marias
Espalhe os saquinhos, ou tampinhas, ou pedrinhas no chão ou na mesa, sem que fiquem muito longe nem
perto demais uns dos outros. A maneira mais comum de jogar é começar pegando um saquinho e jogá-lo
para cima. Antes que o saquinho caia no chão ou na mesa, pegue rapidamente outro saquinho com a mesma
mão que atirou o primeiro…
Para entender melhor, assista o vídeo explicativo, clicando no link abaixo e boa diversão!
https://youtu.be/7lWCfZsGcHA
Caso você queira fazer seus saquinhos, aqui está o modelinho, porém peça para um adulto te ajudar!

Modo de fazer os saquinhos
1. Recorte cinco retângulos de tecido de mais ou menos 3 cm de largura por 4 cm de altura
2. Dobre os retângulos no meio e costure as laterais, deixando um lado aberto
3. Você pode costurar à mão ou na máquina de costura
4. Pela abertura preencha os saquinhos com arroz. Eles não devem ficar muito cheios
5. Costure a abertura
O saco maior, para acomodar os saquinhos, você pode fazer como desejar. Pode ser um tecido estampado,
bem colorido, ou com um desenho feito com canetinha.
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Atividades de movimento
Para manter o equilíbrio com o mundo, a criança precisa brincar, criar, inventar e se
movimentar, porque assim como alimentação, saúde, habitação e educação, também são necessidades
básicas, os movimentos também são vitais para o desenvolvimento infantil.
Então para não ficarmos parados, clique nos links abaixo, chame toda a família e se movimente com os
vídeos sugeridos:
Pipocas Dançantes – Palavra Cantada
https://youtu.be/fcYYIpLqEB0
Dancinha do Corpo - A Turma do Seu Lobato
https://youtu.be/k0j0tk0Br9c
Dança da imitação
https://youtu.be/iIkk2hVajZQ
Depois me conte se você conseguiu ficar parado!!!

Leitura
Dicas de Livros da Semana
Ninguém é igual a ninguém
https://drive.google.com/open?id=1AG-TSh_vfsBxywue4wMxL8RN8-813QV5
Tenho medo mas dou um jeito
https://drive.google.com/open?id=1TwRKw-yv_X9hhZYHwgHoBPXBc4Uw611J
O Pequeno Príncipe
https://www.baixelivros.com.br/infantil/o-pequeno-principe-antoine-de-saint-exupery

Até a próxima semana!!!!

