VIVÊNCIAS
CRIANÇAS E FAMILIARES,

NESTE MATERIAL VOCÊ ENCONTRARÁ ALGUMAS PROPOSTAS DE
VIVÊNCIAS PARA SEREM REALIZADAS EM CASA, PARA QUE OS
PEQUENOS E OS ADULTOS POSSAM BRINCAR, CRIAR, OUVIR, FALAR,
COZINHAR E SORRIR JUNTOS, DURANTE TODO O PERÍODO DE
SUSPENSÃO DAS AULAS.

ESPERAMOS QUE AS VIVÊNCIAS AQUI PROPOSTAS POSSAM
CONTRIBUIR PARA CONTINUIDADE DO DESENVOLVIMENTO DAS
CRIANÇAS.

APROVEITE PARA CRIAR BOAS MEMÓRIAS, DEIXE A IMAGINAÇÃO
FLUIR, DEIXE A CRIANÇA BRINCAR, SE DIVERTIR, CRIAR HISTÓRIAS E
INVENTAR MIL SITUAÇÕES… É ASSIM QUE A CRIANÇA APRENDE!

AH! NÃO CONTE PARA NINGUÉM, MAS AS RESPOSTAS DAS
ATIVIDADES ESTÃO LÁ NA ÚLTIMA PÁGINA.

1ª VIVÊNCIA
ÀS FAMÍLIAS OU ADULTOS RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS.
Essa linda história do macaquinho trata de uma situação muito comum na sociedade
contemporânea: a falta de tempo dos adultos para a convivência familiar. Muitas
vezes, por conta do trabalho, estudo, separação ou conflitos, os familiares ficam
pouco tempo com as crianças.
Assim, é preciso desenvolver a qualidade deste momento. O intuito da música na
apresentação inicial da educação infantil é retratar a valorização e qualidade do
tempo que a criança passa com os adultos.

PARA OS ADULTOS…
OUÇA A MÚSICA DA BIA BEDRAN E REFLITA SOBRE O TEMPO QUE
VOCÊ CONSEGUE ESTAR COM AS CRIANÇAS. DEPOIS DISTO, CONTE
UMA HISTÓRIA RELEVANTE QUE ACONTECEU COM VOCÊ DURANTE
SUA INFÂNCIA. EM SEGUIDA, PEÇA PARA A CRIANÇA CONTAR ALGO
QUE OCORREU COM ELA. ENFIM, DEIXE A CONVERSAR FLUIR…
Para ouvir a música, acesse o vídeo:

https://youtu.be/0EcNoVqAaI0

MACAQUINHO

De noite o macaquinho passava para cama do pai macaco e ficava mexendo,
pulando dando chutes e não deixava o pai macaco dormir:
— Papai, é que eu estou sentindo assim muito frio. — dizia o macaquinho.
O pai macaco cobria filho, levava para a cama e perguntava:
— Agora tá bom filho?
E o macaquinho ia dormir.
Passava o tempo, e o macaquinho passava para cama do pai macaco e ficava
mexendo, pulando dando chutes e não deixava o pai macaco dormir:
— Papai, é que eu estou sentindo assim muita fome. — dizia o macaquinho.
O pai macaco alimentava o filho, levava para a cama e perguntava:
— Agora tá bom filho?
E o macaquinho ia dormir.
Passava o tempo, e o macaquinho passava para cama do pai macaco e ficava
mexendo, pulando dando chutes e não deixava o pai macaco dormir:
— Papai, é que eu estou sentindo assim vontade de fazer “xixi”. — dizia o
macaquinho.
O pai macaco, já ficando sem paciência, levava o filho no banheiro, depois
levava para a cama e perguntava:
— Agora tá bom filho?
E era assim toda noite, sempre com uma desculpa diferente: fome, sede, medo
do monstro, vontade de ir no banheiro… Até que um dia o macaquinho contou
a verdade, porque ele sempre passava para a cama do papai macaco:
— Eu passo para sua cama, papai, porque eu sinto muito saudade de você.
E o papai macaco entendeu tudo e começou todos os dias, quando chegava do
trabalho a conversar com o filho, perguntar da escola, brincar e não ficar só
vendo televisão, mexendo no jornal.
Então o macaquinho começou a dormir feliz e contente na cama dele.

APÓS ASSISTIR O VÍDEO, RESPONDA:

POR QUE O BEBÊ CHORAVA?
Escolha a alternativa que mostra a figura a melhor imagem que representa o
verdadeiro motivo do macaquinho querer ir para cama do pai macaco todas as
noites.
A)

porque tinha medo de fantasma?

B)

porque sentia saudade do pai todos os dias?

C)

porque tinha medo do trovão?

D)

porque ela queria a mamadeira?

E)

porque estava com medo do monstro?

2ª VIVÊNCIA
ENTRE NO YOUTUBE E ACESSE O VÍDEO:

https://youtu.be/99KklR7sSaY

ADULTO: CANTE COM OS PEQUENOS E, SE PUDER, CANTE OUTRAS
MÚSICAS DE SUA INFÂNCIA!

APÓS ASSISTIR O VÍDEO, RESPONDA:

QUAIS AS CORES DOS CABELOS DOS
MÚSICOS?
Prestando atenção nos cabelos dos músicos no vídeo, quais eram as cores dos
cabelos dos músicos? E qual a quantidade de cada uma das cores?

A)
amarelo, verde, vermelho, vermelho e um careca

B)
azul, azul, verde, branco e um careca

C)
vermelho, amarelo, azul, verde e um careca

D)
verde, verde, azul, roxo e um careca

E)
preto, preto, roxo, vermelho e um careca

3ª VIVÊNCIA
ENTRE NO YOUTUBE E ACESSE O VÍDEO:

https://youtu.be/sPTMQSnBS6k
ASSISTA A ESTA HISTÓRIA CRIADA POR CRIANÇAS DE SUA IDADE. A
HISTÓRIA FALA DO QUE DESEJAMOS…

APÓS ASSISTIR O VÍDEO, RESPONDA:

O QUE VOCÊ MAIS DESEJA NESTE
MOMENTO?
Pergunte para os adultos que moram com você o que eles mais desejam.

____________________________________________________________________

FAÇA UM BELO DESENHO DE SUA
CASA OU DE SUA CIDADE
Mostre no seu desenho tudo aquilo que as pessoas desejaram que acontecesse…
Como ficaria sua casa? Como ficaria sua cidade?

O QUE VOCÊ DESEJA PARA SUA
CIDADE NESTE MOMENTO?
Circule apenas o que você deseja para sua cidade neste momento

AMOR

CORRUPÇÃO

RIQUEZA

LIXO

SAÚDE

PAZ

4ª VIVÊNCIA
VAMOS FAZER MASSINHA EM CASA!?
MASSINHA DE MODELAR

DEPOIS DE PRONTA DÁ PARA MODELAR CARRINHOS, BICHINHOS E
TUDO O QUE SUA IMAGINAÇÃO QUISER!
A RECEITA É DE EM UM VÍDEO DO YOUTUBE: https://youtu.be/3Dw4OktkVI8
CONVIDE ALGUÉM PARA TE AJUDAR A FAZER SUA MASSINHA CASEIRA
E DEPOIS BRINCAR MUUUITO!!!

DO QUE VOCÊ VAI PRECISAR:
- 1/2 xícara de sal de cozinha
- 2 xícaras de farinha de trigo branca
- 1 xícara de água
- 1 colher (sopa) de óleo de cozinha
- corante alimentício de sua preferência (não obrigatório)

COMO FAZER:
Coloque uma roupa que possa sujar e misture em uma vasilha o sal, a farinha de
trigo, a água e o óleo, até obter sua massinha.
Se você quiser colorir sua massinha, misture o corante.

ALGUMAS DICAS:
Por usar ingredientes comestíveis essa massinha não é tóxica.
Ela pode ser conservada por vários dias dentro de um saco plástico.
Se você adicionar o corante ela vai manchar sua mão, mas é só lavar com água morna
que a mancha sai.

APÓS VER A RECEITA, RESPONDA:

QUANTOS INGREDIENTES VOCÊ
PRECISA PARA FAZER SUA
MASSINHA?
Marque a alternativa que mostra corretamente com quantos ingredientes podemos
fazer nossa massinha caseira. Lembrando que podemos fazer ela sem usar corante.
A) 0 (Não precisa de nada)

B) 1 (Precisamos só de água)

C) 2 (Precisamos de água e sal)

D) 3 (Precisamos de água, sal e farinha)

E) 4 (Precisamos de água, sal, farinha e óleo)

5ª VIVÊNCIA
NESTA VIVÊNCIA VAMOS FALAR SOBRE COISAS QUE SÃO IGUAIS E
COISAS DIFERENTES.

ENTRE NO YOUTUBE E ACESSE O VÍDEO:

https://youtu.be/qvmBkANYWOA

O VÍDEO É UM EPISÓDIO DO PROGRAMA RÁ-TI-BUM DA TV CULTURA
EM QUE PODEMOS DESCOBRIR AS COISAS QUE SÃO IGUAIS E AQUELAS
QUE SÃO DIFERENTES.

AGORA É COM VOCÊ:

DESENHE COISAS QUE SÃO IGUAIS
NA SUA CASA
Olhe para tudo o que está na sua casa e pense o que você pode juntar que são
iguais. Desenhe coisas que são iguais

6ª VIVÊNCIA
VAMOS DANÇAR!
CONVIDE TODO MUNDO DE CASA PRA DANÇAR COM VOCÊ. TODO
MUNDO VAI GOSTAR!

ACESSE O VÍDEO DA DANÇA DA IMITAÇÃO

https://youtu.be/iIkk2hVajZQ

ORGANIZE UMA COMPETIÇÃO EM CASA PRA VER QUEM CONSEGUE
CHEGAR ATÉ O FIM.
NÃO TEM PROBLEMA SE VOCÊ ERRAR… TENTE NOVAMENTE!

Adulto: vocês também podem fazer outras brincadeiras de atenção e movimento
como “Vivo ou morto” ou alguma outra que você conhecer

7ª VIVÊNCIA
QUE TAL UMA HISTÓRIA?
OS TRÊS PORQUINHOS

Era uma vez, três porquinhos que viviam na floresta com a sua mãe. Um dia,
como já estavam muito crescidos, decidiram ir morar cada um em sua casa. A
mãe concordou, mas avisou-os:
— Tenham muito cuidado, pois na floresta também vive o lobo mau, e eu não
estarei por perto para proteger vocês…
— Sim, mamãe! – Responderam os três ao mesmo tempo.
Os porquinhos procuraram um bom lugar para construir as suas casas e,
assim que o encontraram, cada um começou a fazer a sua própria casa.
O porquinho mais novo, que só pensava em brincar, fez a sua casa muito
rapidamente, usando palha.
O porquinho do meio, ansioso por ir brincar com o mais novo, juntou uns paus
e depressa construiu uma casa de madeira.
O porquinho mais velho, que era o mais ajuizado, lembrou-se do que a sua
mãe lhe tinha dito, e disse:
— Vou construir a minha casa de tijolos. Assim terei uma casa muito resistente
para me proteger do lobo mau.

É claro que o terceiro porquinho foi o que demorou mais tempo a construir a
casa. Mas, no fim do trabalho, estava muito orgulhoso dela, e só aí se juntou
aos seus irmãos para brincar.
Um dia andavam os três porquinhos saltando, brincando e se divertindo muito
quando apareceu o lobo mau:
— Olá! Vejo três deliciosos porquinhos bem na minha frente.
Ao verem o lobo mau, os porquinhos fugiram, cada um para a sua casa.
O lobo, que estava cheio de fome, chegou ao pé da casa do porquinho mais
novo, e disse:
— Que cheiro de porquinho! Saia daí que eu vou te comer! Se não sair, vou
soprar bem forte e derrubar sua casa de palha…
E vendo a casa de palha à sua frente, soprou tão forte, que fez a casinha sair
voando pelo ar!
O porquinho assustado correu para a casa do irmão do meio, que tinha uma
casa de madeira.
Quando o lobo lá chegou, gritou novamente:
— Que cheiro de porquinho! Saiam daí que eu vou comer os dois! Se não
saírem, vou soprar bem forte e derrubar sua casa de madeira…
E com dois sopros, conseguiu derrubar a casa.
Os dois porquinhos mais novos correram então, apavorados, para a casa do
irmão mais velho, que era feita de tijolos.
O lobo, vendo que os três porquinhos estavam todos numa só casa, exclamou,
louco de alegria:
— Que cheiro de porquinho! Saiam daí que eu vou me empanturrar com vocês
três! Se não saírem, vou soprar bem forte e derrubar essa casa…
Então o lobo encheu o peito de ar e soprou com toda a força que tinha, mas a
casinha de tijolos não se mexeu nem um pouquinho.
Aliviados, os três porquinhos saltaram de contentes. Mas o lobo não desistiu, e
disse:

— Não consegui derrubar a casa de tijolos, nem derrubar a sua porta, mas eu
tenho outra ideia… esperem que vocês vão ver! E começou a subir o telhado,
em direção à chaminé.
Os porquinhos mais novos ficaram aflitos, mas o mais velho, que era muito
esperto, colocou no fogão, por baixo da chaminé, um grande caldeirão de
água fervendo.
O lobo, ao entrar pela chaminé, caiu no caldeirão de água quente e se
queimou, fugindo o mais rápido que podia para o meio da floresta. Deste lobo
mau, nunca mais se ouviu falar…
E quanto aos porquinhos, aprenderam a lição de que tudo o que é feito com
esforço tem melhor resultado. Os três porquinhos decidiram morar juntos e
todos viveram felizes para sempre.

APÓS OUVIR A HISTÓRIA, RESPONDA:

QUAL CASA O LOBO MAU DERRUBOU
PRIMEIRO?
Marque a alternativa que mostra a casa que o lobo mau derrubou primeiro na
história dos Três Porquinhos

A)

Casa de Palha

B)

Casa de Madeira

8ª VIVÊNCIA
VAMOS CONVERSAR UM POUQUINHO SOBRE ESSE VÍRUS QUE VEIO LÁ
DA CHINA E ESTA PASSANDO POR VÁRIOS PAÍSES E DEIXANDO MUITOS
DOENTES.

ENTRE NO YOUTUBE E ACESSE O VÍDEO:

https://youtu.be/qvmBkANYWOA

Adulto: caso você não consiga acessar o vídeo, você pode ler para a criança o
trecho do diário de Mika que está na próxima página

O Diário de Mika

Oi pessoal!
A mamãe e o papai me disseram que apareceu um bichinho muito, muito,
muito pequenininho chamado coronavírus, que pode deixar a gente muito
doente.
Então, para mandar ele embora, a gente tem que lavar muito bem as mãos e
até passar álcool em gel. Eles também falaram que a gente tem que evitar
aglomerações, isto é, juntar muita gente. Por isso eu vou ficar sem ir para
escola durante um tempo. Mas a mamãe me disse que, se todo mundo fizer o
que é certo, logo esse bichinho vai embora e tudo volta ao normal.
A gente vai fazer a nossa parte não é amiguinho?

MÃOS LIMPAS SÃO MÃOS SAUDÁVEIS! QUE TAL LAVARMOS NOSSAS
MÃOS VÁRIAS VEZES AO DIA?

Adulto: uma sugestão é tornar esses momentos divertidos para os pequenos. Você
incentivar eles cantando a música “Lavar as mãos” do Grupo Palavra Cantada

Uma… lava a outra.
Lava uma mão,
lava outra…
A música completa pode ser encontrada acessando o vídeo:
https://youtu.be/CaTXgmHyMSk

Respostas das Atividades
AQUI VOCÊ ENCONTRARÁ AS RESPOSTAS PARA AS PERGUNTAS FEITAS EM
CADA VIVÊNCIA. MAS, MAIS IMPORTANTE DO QUE RESPONDER AS
QUESTÕES É APROVEITAR ESSE MOMENTO PARA VIVER E CONVIVER COM
AS CRIANÇAS, CRIAR BOAS MEMÓRIAS E VIVER BONS MOMENTOS.

1ª Vivência
Por que o bebê chorava?
Resposta correta: Letra B
B)

porque sentia saudade do pai todos os dias?

2ª Vivência
Quais as cores dos cabelos dos músicos?
Resposta correta: Letra D

D)
verde, verde, azul, roxo e um careca

3ª Vivência
Todas as respostas são pessoais

4ª Vivência
Quantos ingredientes você precisa para fazer sua massinha?
Resposta correta: Letra E
E) 4 (Precisamos de água, sal, farinha e óleo)

5ª Vivência
Resposta pessoal

6ª Vivência
Sem perguntas

7ª Vivência
Qual casa o lobo mau derrubou primeiro?
Resposta correta: Letra B

B)

8ª Vivência
Sem perguntas

Casa de Madeira

