
Organização da 
rotina em casa: 

contribuindo com 
o desenvolvimento 

infantil.
EDUCAÇÃO INFANTIL



Querida família!

A situação atual fez com que todos nós mudássemos nossas rotinas para 
ficarmos praticamente em tempo integral em casa. Porém, sabemos o 
quanto é desafiador acompanhar as necessidades de cada integrante da 
família, principalmente em relação às crianças pequenas.

Com a ideia de nos reinventarmos, foi preciso conciliar diferentes 
atividades, entre elas, a organização das tarefas domésticas, o home office 
e o acompanhamento das crianças no que se refere às tarefas escolares, 
às brincadeiras e ao desenvolvimento da autonomia. 

Desse modo, acreditamos que a rotina é fundamental para as crianças 
e para os adultos, principalmente neste período de quarentena. Por isso, 
pensando no desafio que é criar uma rotina com diversas propostas e 
responsabilidades em casa com os filhos, buscamos algumas ideias que 
podem ser válidas para essa nova configuração.



ORGANIZE
UMA ROTINA
junto à criança (use folha, quadro, cartolina), 

lembrando-a de que não está em férias. 



PROCURE 
RESPEITAR 
OS HORÁRIOS
já estabelecidos para a criança.

Ex.: caso ela frequente o Colégio pela 

manhã, organize as atividades escolares 

nesse turno. 



DISTRIBUA AS 
DIFERENTES 
ATIVIDADES AO 
LONGO DO DIA,
entendendo os tempos de descanso, 

alimentação, brincadeiras, sono etc.



LEMBRE-SE 
DE FAZER 
COMBINAÇÕES
com os filhos sobre tirar o pijama, 

alimentar-se e buscar um espaço 

adequado para realizar tarefas.



INCENTIVE A 
REALIZAÇÃO 
DAS TAREFAS 
ESCOLARES,
reforçando a ideia de que, com elas,

a criança aprenderá ainda mais, assim 

como acontece quando está na escola. 



APROVEITE O 
TEMPO PARA 
CONVERSAR 
E CONTAR 
HISTÓRIAS.
O estímulo à linguagem verbal auxilia a 

criança a colocar em palavras o que ela 

está vivendo e sentindo, além de ampliar 

o vocabulário. 



MOVIMENTE-SE.
Busque um horário para exercícios, alongamentos 

etc. Conte com vídeos do YouTube (Just Dance, 

aerohiit, entre outras modalidades disponíveis). 

Essa é uma boa atividade para fazer com a 

participação das crianças.



BUSQUE UM
HORÁRIO
para que a família possa participar 

de um jogo, como quebra-cabeça, 

Uno etc.



APROVEITE 
PARA FAZER 
VISITAS 
VIRTUAIS
a sites de museus, por exemplo. 



CONVIDE A 
CRIANÇA A 
AJUDAR EM CASA.
O que também pode ser legal: fazer o 

guarda-guarda dos brinquedos depois de 

brincar, colocar a mesa, arrumar a cama etc.



RESPEITE AS 
NECESSIDADES 
DE CADA UM,
na medida em que elas se apresentam. Flexibilize a 

rotina, caso perceba que alguma atividade programada 

está desgastante, pois isso é importante para manter 

o equilíbrio emocional. Mas lembre-se de que há 

um objetivo a ser alcançado, dessa forma, a melhor 

alternativa é encorajar os filhos, mostrando-lhes o 

quanto são capazes de concluir as tarefas.



OPORTUNIZE 
O ESPAÇO DE 
DIÁLOGO NAS 
REFEIÇÕES,
depois de uma tarefa ou de um jogo.

O importante é garantir, sempre que possível, 

um momento de reflexão junto aos filhos.



ESTIMULE 
A CRIANÇA 
A BRINCAR 
SOZINHA,
o que colabora com 

o desenvolvimento 

de sua autonomia.



APROVEITE PARA 
BRINCAR COM AS 
CRIANÇAS,
pois muitas aprendizagens acontecem 

nos momentos de interações, respeito 

a regras, desenvolvimento da atenção, 

da concentração e da linguagem.



COMBINE
HORÁRIOS.
Avise a criança quando os adultos estarão 

trabalhando e quais momentos terão 

disponíveis para brincar com ela.



ACESSE O GUIA 
DO BRINCAR,
o planejamento e os vídeos 

desenvolvidos pela equipe da 

Educação Infantil.

GUIA DO
BRINCAR



BUSQUE O 
CUIDADO E 
A ATENÇÃO
como bases essenciais para relacionarem-se 

mutuamente, respeitando espaços, tempos, 

sentimentos e dificuldades.



OBSERVE AS 
DIFERENTES 
FORMAS DA 
CRIANÇA 
MANIFESTAR-SE,
observando suas interações, suas 

aprendizagens, suas brincadeiras e até 

mesmo sua reação diante do ócio. 



ENTENDA QUE É 
UMA FASE NOVA 
PARA TODOS,
adultos e crianças. Por isso, não exija de si, 

reconheça seus sentimentos, aceite limitações 

e busque formas de relaxar (técnicas de 

mindfulness, meditação etc.).



Vamos aproveitar esse tempo para 
nos abastecer de amor e de cuidado!

Nós nos veremos em breve!

Equipe da Educação Infantil

• Esclareça que o momento é de cuidado de si e de todos;

• Oriente a criança sobre o vírus 
com linguagem clara e objetiva; 

• Responda à criança conforme ela for perguntando, 
evitando explicações muito prolongadas e detalhadas;

• Lembre-se de que o excesso de informação 
também gera preocupação;

• Instrua a criança sobre a importância da higiene 
pessoal, principalmente sobre lavar as mãos. 

SOBRE O 
CORONAVÍRUS




