
Queridas famílias,

Fomos pegos de surpresa em plena
quaresma! De repente, forçados a

parar tudo e ficar em casa. E agora, o
que fazer com as crianças?

Para apoiá-los criamos um roteiro
com sugestões de atividades para
serem feitas com as crianças nesse
tempo livre em casa, que será
encaminhado por cada professora à
sua representante.

Pensamos que, especialmente nesse
momento de “certa calma”, devemos
investir no conteúdo humano e fazer
uma aproximação desse adulto agora
mais disponível, com o ser da criança
pequena, que anseia por uma
condução. E nesse sentido
precisamos nos adequar para suprir
aquilo que é essencial em seu
desenvolvimento.

Sabemos que a criança, em sua
plasticidade, recebe o ambiente com
todo o seu ser, e a colheita daquilo
que vivencia é transferida
integralmente, sem filtro, para a base
psíquica e formativa de todos os seus
órgãos internos.

A criança da Primeira Infância
forma o seu corpo físico. Esta é

sua tarefa. Sendo assim, o
ambiente guiado pela ação
consciente do adulto, o bom
ritmo e as atividades com fluxo
continuo e conectado devem
existir para favorecer essa meta
essencial.

As nossas preocupações tão
presentes nesse momento de
incertezas, devem ser restritas
aos adultos de nossa
convivência. Não podemos
envolver as crianças naquilo que
não conseguem compreender ou
digerir. Mas, podem perguntar:
mamãe, papai, porque estamos
em casa?

Uma boa resposta seria: porque
lá fora tem uma gripe muito
forte e precisamos ficar em casa.
Quando ela for embora, nós
iremos passear, voltar para
escola, etc.

Portanto, sejamos simples e
verdadeiros. Nem mais, nem
menos.

Re-colher-se



Listamos 3 categorias de temas guia
para tornar mais didáticas as nossas
indicações: Alimento físico e brincar,
Alimento anímico, Alimento
Espiritual.

1- Alimento físico e brincar –Como
sugestão planejem um cardápio
semanal de acordo com a
possibilidade da família e inclua as
crianças nessas tarefas.
O brincar como o “trabalho” da
criança, podemos percebê-lo de
duas maneiras: mais concentrado e
com mais movimento.
Eles devem ser alternados, como

um inspirar e um expirar.
O brincar concentrado envolve os
momentos nos quais a criança fica
tranquila, mais parada, voltada para
si mesma. Com as bonecas,
com os livros, com a massinha, com
os desenhos, com os jogos, peças de
montar, etc.
Já o brincar com movimento nos

exigirá mais criatividade para
adequarmos o espaço da casa, caso
não tenhamos
um quintal ou área externa.

Nessa situação, guardaremos os
objetos perigosos e especiais da
família, arredaremos os móveis,
cobriremos os sofás com panos
grossos e permitiremos que os
pequeninos saltem, que as
cadeiras virem trens ou apoios
para as cabanas.....muita
transformação, se preparem!
E uma coisa é certa:
se movimentarem bastante
também se concentrarão na
mesma proporção.
A arrumação faz parte do

brincar, lembrem-se!
Na rotina, estão incluídos os
horários de banho, higiene e
especialmente o horário de ir
pra cama, às 19 horas.

2- Alimento anímico– aquele
que surge no social, “entre” as
pessoas da casa. Com a
interrupção das aulas, não está
sendo possível trabalhar com as
crianças os elementos da
Páscoa. Vocês receberão o
presente de fazê-lo em casa
com as
crianças!



A cada semana daremos
indicações de trabalhos e
práticas a serem feitas. Todo o
preparo deve ser feito em
conjunto e as crianças irão
contribuir de acordo com sua
condição e idade.
Segue em anexo um texto sobre
as Festas do Ano.

3- Alimento espiritual – É o
alimento que deve ser oferecido
pelo
adulto, na proximidade da hora
de dormir ou nos momentos e
calma e aconchego (histórias,
canções, mostrar fotos de sua
infância, rezar, etc. )
Esperamos que todos recebam
bem essas indicações com a
devida liberdade de realizá-las
ou não.

Que todos tenhamos a calma
interior necessária para
ultrapassar as
dificuldades na esperança de
que nos encontraremos em
breve.

Com gratidão,

Das professoras
Nazare, Sandra, Érika, Graciele,
Débora e Luciane


