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Família!
Neste momento em que ficamos todos em casa, é muito difícil manter nossos pequenos 
entretidos e felizes. O estresse atinge as crianças também, pois estão acostumadas a se 
movimentar e a brincar entre elas. É a hora de rever rotinas e rituais da família. 

Com suas crianças longe dos uniformes, das mochilas e dos colegas, as famílias sentem-
se desafiadas. É preciso manter uma rotina para o lanche saudável, almoço e descanso. 
Entretanto, muitos pais, em home office, também precisam de tempo para desenvolver suas 
tarefas profissionais. Assim, é preciso preparar atividades para que as crianças possam brincar 
sozinhas e seguras por determinado período. O primeiro passo é organizar alguns objetos/
materiais para que, nesse ambiente doméstico, elas sejam estimuladas não só a explorar sua 
criatividade e energia como também a respeitar o limite demarcado pela família. Escolha 
um ambiente e exponha os materiais disponíveis, de forma que elas mantenham o hábito 
de brincar em um canto visível para toda a família. Dessa forma, evitamos que a casa inteira 
seja tomada por brinquedos.

Um ótimo momento para incluir novas regras de organização é fazer juntos a arrumação, as 
refeições e a organização do dia.

Lembre-se de que, na escola, o momento de acolhimento com a professora e os colegas é o 
da organização do dia: O que iremos fazer hoje?

É importante conversar com as crianças sobre a situação que estamos vivendo e a necessidade 
do trabalho em casa. Será uma experiência inesquecível para elas verem o trabalho dos pais 
de tão pertinho.

Mas brincar é uma ordem na infância, assim apresento algumas ideias para a família 

organizar estes momentos de brincadeira, mas é preciso preparar os materiais, ok? 

Vamos lá!

1. Pregadores e papéis coloridos
Faça uma marca colorida nos pregadores de madeira. Use cores variadas. Coloque em uma 
caixa vários pedaços de papel coloridos e peça para a criança prender as cores dos papéis 
no pregador correspondente.

2. Cesta de plástico vazada e barbante ou novelo de lã
Convide a criança a passar o barbante ou o fio de lã entre as partes vazadas da cesta de 
plástico.



3. Caixas e recortes
Separe duas caixas ou cestinhos – uma com a figura do sol e outra com a de um boneco de 
neve – e papéis e canetas coloridas ou lápis de cor. As crianças devem desenhar roupas de 
frio ou de calor e colocar nas caixas correspondentes. Uma variação é recortar de revistas 
roupas de frio e calor, que deverão ser colocadas nas caixas certas.

4. Caixa de ovos e farinha de milho
As crianças deverão, com o auxílio de uma colher pequena, colocar a farinha nos orifícios 
da caixa de ovos.

5. Ligando os pontos
Em uma folha de papel, desenhe pares de bolinhas coloridas. Uma cor longe da outra. 
Quanto mais cores, melhor. A criança deverá ligar uma bolinha até a outra da mesma cor, 
usando uma linha da mesma cor da bolinha.

6. Quebra-cabeça caseiro
Recorte várias páginas de revista que tenha propaganda de carro ou outros itens e coloque 
cada página recortada em um envelope. A criança pega o envelope e monta o quebra-
cabeça.

7. Bolinhas na garrafa
Em uma folha de papel, desenhe pares de bolinhas coloridas. Uma cor longe da outra. 
Quanto mais cores, melhor. A criança deverá ligar uma bolinha até a outra da mesma cor, 
usando uma linha da mesma cor da bolinha.

8. Hora da história
Uma vez por dia, se puder, conte uma história para as crianças, pode ser após o almoço 
ou antes de dormir. Isso as acalma e faz com que elas mantenham a imaginação ativa. 
Se você não tiver livros, invente uma história com a participação delas e criem vários 
personagens.


