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Orientações Pedagógicas para o Período de Pandemia do Coronavírus  

A escola é um espaço muito potente para as crianças vivenciarem novas experiências 

através de brincadeiras, das relações estabelecidas entre seus pares e das ações educativas 

planejadas pelas professoras. Contudo, tendo em vista a pandemia que assola o cenário 

mundial com o COVID-19, refletimos sobre a necessidade de isolamento social. 

O Prefeito de Salvador anunciou, no dia 16 de março, seis novas medidas para o 

combate ao avanço do coronavírus, na capital baiana, dentre elas: a suspensão das aulas, 

inicialmente por quinze dias, atendendo a um protocolo da Organização Mundial de Saúde 

(OMS). 

Preocupadas com o bem-estar, o desenvolvimento e as aprendizagens das crianças 

que integram o nosso CMEI, planejamos algumas ações que podem apoiar e colorir, o dia a dia 

das crianças, neste período de isolamento. 

Crianças de 2 e 3 anos 
Segmento Creche 

Crianças de 4 e 5 anos 
Segmento Pré-escola 

 Massa de modelar caseira  
 Contação de histórias 
 Construção de instrumentos musicais  
 Construção de brinquedos  
 Desenho livre  
  Pintura livre  

 Lápis de cor  

 Lápis de cera  

 Hidrocor 

 Guache  
 Preparo de receitas com as crianças  
 Músicas infantis  
 Brincadeiras infantis  

 Pula corda  

 Bola de sabão  

 Quebra-cabeça  
 
 

 Todas as propostas para as crianças de 2 e 3 
anos se aplicam para tais faixas etárias. 
 

 Recorte e colagem de imagens  
 Recorte colagem de letras  
 Alfabeto móvel 

 Formação do próprio nome  

 Formação de palavras de composição 
simples  

 Jogo da memória  
 
 

Que neste momento delicado, possamos adotar as medidas de prevenção, e 

cuidarmos uns dos outros! 

Use sua criatividade com o material que você tem dentro de casa! 

Equipe de educadoras do CMEI Almir Oliveira. 

http://www.secult.salvador.ba.gov.br/site/in

