
 

 
CICLOS DE APRENDIZAGEM – 2020 

QUADRO DE ATIVIDADES PARA O PERÍODO DE QUARENTENA 

INDICAÇÃO: ESTUDANTES DO 1º, 2º, 3º 4º E 5º ANO 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 
1. Entendendo a 
realidade: 
a) A família/responsáveis 
perguntam  à criança/ 
adolescente se sentem 
falta da Escola; 
b) Conversarem sobre a 
necessidade de ficar em 
casa; 
c) Desenho e pintura da 
Escola e da Casa onde 
mora; 
d) Escrita de história 
sobre um momento 
importante vivido na 
Escola; 
e) Leitura da história para 
a família; 
f) Momento de Oração: A 
família/ responsável faz/lê 
uma oração de acordo 
com a religião de que faz 
parte. 
 

 

1. Entendendo a 
realidade: 
a) A família conversa com 
a criança/ adolescente 
sobre quem deve ficar em 
casa e quem precisa sair 
e sobre notícias do 
Coronavirus; 
b) Assistir a um programa 
religioso pela TV. 
c) Cada pessoa da 
família faz uma Lista, por 
escrito, do que faz 
durante o dia; 
d) Leitura oral da lista; 
e) Colar, no caderno da 
Escola, as Listas; 
f) Acerte a música: cada 
pessoa da família canta o 
trecho de uma música 
para os outros darem 
continuidade cantando 
um verso/ estrofe; 
 
 

 

1. Entendendo a realidade: 
a) Caminhar pela casa e 
pelos cômodos, observando 
os móveis, a arrumação, e 
onde passam a maior parte 
do dia; 
b) Definindo tarefas: O pai/ 
mãe ou responsável Anota 
num papel as tarefas de cada 
um(a) para limpeza e 
arrumação da casa;  
c) Colagem da Lista de 
tarefas num local onde todos 
possam ver/ler; 
d) Conversa sobre as tarefas 
de (re) organização da casa;  
e) Quem não cumprir a tarefa 
diz por que não cumpriu e 
como se sente. 
f) Conversa em família sobre 
o que têm e o que precisam 
ter para sobreviverem na 
quarentena. 
 

 

1. Entendendo a realidade: 
 a) Assistir pela TV ou ouvir 
programas sobre Notícias do 
Coronavirus em Alagoinhas, nas 
cidades da Bahia, no Brasil e no 
mundo; 
b) Conversarem sobre atitudes 
necessárias para todos da família se 
prevenirem do Coronavirus; 
c) Telefonar para familiares e colegas 
da Escola para saber como estão e 
do que estão precisando; 
d) Telefone sem fio: O pai/ mãe ou 
responsável conta no ouvido de um 
dos membros da família uma 
lembrança de sua infância; este 
repassa para outro até chegar ao 
último que diz, em voz alta, o que 
ouviu.   Quem iniciou a brincadeira 
diz, em voz alta, a lembrança;  
f) Todos comparam as versões 
relacionando com o que é real e o 
que é boato sobre o Coronavirus em 
Alagoinhas e demais lugares; 
f) Hora da piada: Conotação de 
piadas;  
g) Leitura/Contação de  
história conhecida na 
 Escola pelo estudante. 
 

Entendendo a realidade:  
a)  A criança/ adolescente 
faz um desenho da família 
e escreve   uma história 
sobre o que aconteceu de 
bom na quarentena; 
a) Brincadeiras de criança: 
O pai/ mãe ou responsável 
conta para os demais quais 
as brincadeiras de sua 
infância; 
b) A criança/ adolescente 
escreve uma Lista com o 
nome das brincadeiras; 
c) Desenho e pintura da 
brincadeira que mais gosta; 
d) Apresentação do 
desenho para a família; 
e) Colagem do desenho no 
caderno da Escola; 
f) Momento de Oração: 
Fazerem juntos uma oração 
de acordo com a religião de 
que faz parte da família. 

 

 


