
ROTINA  EM  CASA 



VOCÊ SABIA... 
 

Que o isolamento social é 
algo novo para todas/os, e 

nesse momento de pandemia, 
é uma atitude essencial? 

Todas/os estamos nos 
adaptando a essa nova 
rotina, portanto, é 

importante ter tranquilidade 
e clareza de que não 

daremos conta de  tudo e 
está tudo bem! 



Encontrar formas de ver as 
coisas boas que te rodeiam… 

Aproveite os momentos, 
converse com quem não via 

há muito tempo… 
Aproxime-se das pessoas que 

estão ao seu lado. 
Divirta-se descobrindo novas 
brincadeiras para fazer com 

as crianças. 

IMPORTANTE... 
 



TENTE ORGANIZAR 

DURANTE A SEMANA: 

BRINCADEIRAS, 

CINEMA EM CASA,  

CONTAÇÃO DE 

HISTÓRIAS, ETC... 

 

A ORGANIZAÇÃO DA ROTINA PODERÁ SER REALIZADA  

A PARTIR DE SUA REALIDADE 
 

A interação com as crianças é fundamental, conversar, olhar 

para elas, perguntar o que sentem, abraçar, procurar 

entender suas necessidades, entre outras. É importante que 

se sintam acolhidas e ouvidas. 

 

CLIQUE NO LINK ABAIXO E VOCÊ SERÁ 

DIRECIONADO À UM VÍDEO PARA CURTIR 

COM SUA FAMÍLIA. 

https://www.youtube.com/watch?v=U6tPEiedmG8&feature=youtu.be




   
 Guardar os brinquedos, 

ajudar a dobrar as roupas 
limpas, brincar de arrumar os 

potes de cozinha, entre 
outras possibilidades. Essas 
são formas de cuidar do 

ambiente de sua casa, além 
de ser prazeroso para as 

crianças ajudar os adultos, 
promovemos uma interação e 

aproximação. 
 

CLIQUE NO LINK ABAIXO E VOCÊ SERÁ 

DIRECIONADO À UM VÍDEO PARA CURTIR 

COM SUA FAMÍLIA. 

https://www.youtube.com/watch?v=2m7nxRwhdRU&feature=youtu.be


 

Nos momentos das refeições é importante a 

família estar toda  junta (pelo menos uma 

vez ao dia),  as crianças podem ajudar a 

preparar alguns alimentos como lavar 

salada, ou ajudar a arrumar o local para a 

alimentação. 

 



 

Um dos desafios mais importantes dessas 

semana é conversar com as crianças 

sobre seus sentimos com relação a tudo 

que estamos vivendo.  

 
CLIQUE NO LINK ABAIXO E VOCÊ SERÁ 

DIRECIONADO À UM MATERIAL QUE TE 

AJUDARÁ NESSA CONVERSA. 

https://catve.com/arquivos/15840192955e6a375f71bfd.pdf


 

Instruir os nossos pequenos sobre o CORONAVÍRUS é 

fundamental para conseguirmos neutralizar essa pandemia e 

prevenirmos diversas infecções futuramente. 

 

CLIQUE NO LINK ABAIXO E VOCÊ 

PODERÁ ASSISTIR AO VÍDEO 

Esse vídeo é muito 

simples e instrutivo, 

tenho certeza que os 

nossos pequenos 

ANDREENSES vão 

aprender. 

http://www.youtube.com/watch?v=Ff3gAQ7E4vc


Lavar as Mãos 

Ensine a criança como se faz: Água, sabão, enxaguar e 
enxugar! Antes das refeições, depois de usar o banheiro 

e quando chegar da rua. 

LEMBRE-SE:  
 

É importante 
manter as 
unhas  das 

mãos e dos pés 
cortadas ou 

lixadas e 
limpas.  



É importante a família criar uma 

rotina próxima a que a criança já 

estava habituada no dia a dia antes 

do isolamento social, na qual todos 

possam interagir sem que se sintam 

cobrados, pois a tensão desse 

momento já exige muito de nós. 

Que possamos ter dias mais leves!  
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