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Querida profe! :)

Este é o nosso 1º E-BOOK do “De Profe para Profe”,
nosso novo canal de comunicação criado para que
possamos falar diretamente com você.
Através dele vamos enviar e-books com dicas de 
atividades, conteúdos como sugestões de livros por 
tema, arquivos com atividades de fixação e lógica para 
sala de aula, artigos com conteúdos educativos, ideias 
de projetos para as datas comemorativas e agenda 
com atividades culturais, para que você possa usar 
com seus alunos em sala de aula.

Para continuar recebendo materiais incríveis
como esse é só clicar aqui!

Com carinho,
Equipe da Editora Cassol

https://www.editoracassol.com/formulario-inscricao


1º DIA

Acolher Conhecer
a escola

Criar com
as mãos

Brincar Festejar

2º DIA 3º DIA

4º DIA 5º DIA



algumas dicas
PARA COMEÇAR!

Deixe a sala pronta para receber os pequenos, 
mas lembre-se de que alguns elementos 
podem ser introduzidos na rotina ao longo 
da semana e determinados cantinhos podem 
ser construídos com a participação da turma.



Sempre que possível tenha a literatura como tua aliada. Use e
abuse dos livros para introduzir ou fazer o fechamento de
atividades cotidianas e não somente de projetos pedagógicos.
Momentos de volta à calma e retorno de atividades fora de sala
de aula, antes de ir embora são momentos bem legais da rotina
para serem preenchidos com histórias.

Sempre que possível, tenha a literatura como aliada.
Use e abuse dos livros não somente para os 
projetos pedagógicos, mas também para introduzir 
e/ou encerrar atividades cotidianas. 
Alguns momentos bem legais para serem
preenchidos com histórias são os de volta à calma, 
como o retorno do recreio e de atividades fora 
de sala de aula, ou antes de retornar para casa.



Realize atividades onde a identidade e o 
pertencimento ao grupo sejam destaque. 
Desde já, valorize o indivíduo como, por exemplo,
chamando pelo seu nome. Mesmo que sejam 
pequenos, sinalize que a presença dele naquele 
espaço faz toda a diferença e é necessária. 
Ações como essa são fundamentais para que 
o grupo possa criar um vínculo forte.



Na primeira semana de aula é importante
não ser tão rígido na cobrança das atividades. 
Lembre-se sempre que essa e as semanas 
de adaptação são para você conhecer o seu aluno 
e a sua turma, criar vínculos e estipular o seu 
ritmo de trabalho.
Tintas misturadas na atividade ou tudo pintado
de uma cor é algo recorrente e plenamente normal,
pois estão começando a se adaptar e a se 
reconhecer nesse novo grupo.



DIA°1ACOLHER



Para a primeira rodinha da turma, 
utilize dinâmicas de apresentação.
A sugestão que damos é a atividade 
“Eu sou... E você quem é?”.
Ela é muito simples! 
Comece por você, dizendo 
“Eu sou a profe (seu nome)... E você, quem é?”. 
Passe a palavra para o aluno da direita, 
que deverá dizer: “Eu sou o/a (nome do aluno/a)” 
e, em seguida, perguntar ao colega do lado:
“E você, quem é?”, até fechar a roda 
e todos terem feito a sua apresentação.
Para finalizar e reforçar a participação dos alunos
nesse tipo de atividade, bata palmas, 
elogie e/ou agradeça a turma.

•



Crie um cantinho para este dia com
plaquinhas legais e alguns acessórios, 
como tiarinhas, chapéus e óculos divertidos. 
Registre tudo tirando fotos.
Utilize essas fotos na primeira reunião 
com os pais, colocando-as em um mural,
assim ilustrando para eles como foram 
os primeiros dias dos filhos na escola.
Você também pode aproveitar essas fotos 
para atividades futuras nesta mesma semana.

•



• Faça para que levem para casa como lembrança 
do primeiro dia uma plaquinha com 
uma frase legal. Nossa sugestão é:
“Primeiro dia de aula. Eu fui! 
Parabéns (nome do aluno)!”

#EUFUIPRIMEIRO DIA DE AULA!

PARABÉNS __________#EUFUIPRIMEIRO DIA DE AULA!

PARABÉNS __________



Reserve um momento ao final do dia, 
antes do retorno para casa, para uma 
pequena cerimônia, valorizando a presença 
dos pequenos na escola e diminuindo 
a resistência (caso houver) para 
retornar no dia seguinte.

DICA DE LEMBRANCINHA DO DIA:
Marca páginas para as agendas escolares



DI
A

° 2
CONHECER
A ESCOLA



• Elabore com a turma cartões de boas-vindas
para os funcionários da escola e faça um
passeio para que conheçam ou relembrem
os espaços. Durante o passeio, entreguem 
esses cartões para os profissionais,
criando desde já vínculos com ações
de respeito com os funcionários da escola.



• Para criar vínculo entre os alunos, é legal 
propor uma atividade em que interajam.
Sugerimos a atividade “Procurando Corações”.
É muito simples! Faça corações de papel e corte-os 
ao meio, como se fosse um quebra cabeça.
Distribua para os alunos as metades dos corações. 
Coloque uma música e deixe que circulem pelo
espaço procurando as suas metades.
Após cada um encontrar a sua dupla 
você dá o comando: um aperto de mão/ 
um beijinho/ um abraço/ um carinho.
Troque os cartões e faça várias rodadas e,
em cada rodada, um comando diferente. 



DICA DE LEMBRANCINHA DO DIA:
O rosto de um sapinho e, em sua língua,

um balão cor de rosa.

•Outra tarefa muito esperada pelos alunos é
“o Ajudante do Dia”, afinal, todos adoram 
ajudar a profe e ficam ansiosos pela sua vez. 
Por isso essa é uma dinâmica legal de iniciar 
nessa primeira semana também. Para introduzir 
essa tarefa tão divertida, indicamos que se 
converse de forma lúdica sobre o tema 
“responsabilidade”, através de uma literatura. 
A nossa sugestão é iniciar essa conversa a partir 
da leitura do livro “A Menina do Cabelo Roxo 
em Pinóquio, o ajudante do dia”, que fala 
exatamente sobre esse assunto.  

https://www.editoracassol.com/product-page/a-menina-do-cabelo-roxo-em-pin%C3%B3quio-o-ajudante-do-diahttps://www.editoracassol.com/product-page/a-menina-do-cabelo-roxo-em-pin%C3%B3quio-o-ajudante-do-dia
https://www.editoracassol.com/product-page/a-menina-do-cabelo-roxo-em-pin%C3%B3quio-o-ajudante-do-dia


DI
A

° 3
CRIAR COM
AS MÃOS



• As crianças AMAM pintar com tintas, né? 
Por isso, também é uma atividade legal para fazer 
na primeira semana.
 
Pegue color set preto e risque a letra inicial
de cada um dos seus alunos. Distribua potinhos
com tinta guache de diferentes cores.
Deixe a disposição cotonetes para a pintura.
Oriente para que cubram a parte da folha preta
onde a letra não está, de forma que ela fique
em evidência em meio ao colorido. 
Para preencher os espaços, oriente para que 
façam com pontinhos, molhando o cotonete na 
tinta e pressionando no papel.



• Lembra das fotos tiradas no primeiro dia de aula? 
Agora é a hora de usá-las!
Faça matrizes das fotos (individuais ou de 
uma foto da turma) tiradas no primeiro dia de aula, 
e corte em quadrados de até 6 peças para que 
montem o quebra-cabeça. 
Exponham junto com as iniciais que foram feitas 
anteriormente. Crie um mural “Nossa Turma 2020”
para enfeitar a sala.



• As crianças também amam músicas e
todos sabemos o quanto elas são importantes
para o desenvolvimento dos pequenos. 
Você conhece a história do Homero?
“Homero” é um livro da Editora Cassol
que resgata algumas cantigas e seu
personagem é o cãozinho Homero. 
A partir da contação de histórias desse livro,
você vai poder cantar bastante com a turma e 
ensinar novas canções. Depois você também
pode fazer um fantoche do Homero de 
dobradura com papel color set.

DICA DE LEMBRANCINHA DO DIA:
A matriz de um desenho para pintar
de um personagem que eles gostem.

https://www.editoracassol.com/product-page/homero


DI
A

DIA°4BRINCAR



• Outro dia que as crianças AMAM e esperam 
ansiosamente é o “Dia do Brinquedo”.
Autorize que os alunos levem de casa um 
brinquedo que gostem muito para esse dia. 
No momento da rodinha, peça para que digam 
por que gostam tanto do brinquedo e de quem 
ganharam, explorando a oralidade e a afirmação da
identidade. Esse também pode ser o momento 
de falar sobre a importância de compartilhar
e dividir com os colegas.DIA



•Faça desse o dia da brincadeira! 
Escolha um objeto que faça algum som bem 
característico e combine que toda vez que esse 
som aparecer durante o dia tem que parar tudo 
que estiver sendo feito para participar de uma 
brincadeira com  a profe.
Use brincadeiras clássicas como dança das cadeiras,
vivo ou morto com música, estátua, e tudo mais
que a sua criatividade for capaz de inventar. :) 



• Vamos usar as fotos novamente?
Faça a impressão de duas fotos de cada
aluno e crie um jogo da memória gigante.

DICA DE LEMBRANCINHA DO DIA:
Fantoches de animais feitos de papel color set



DI
A

° 5
FESTEJAR



• Proponha  para o último dia da semana
das atividades de recepção o “Dia Colorido”.
Neste dia a vestimenta deve ser toda colorida
e o cabelo pode ser bem maluco. A proposta é
que se tenha muita cor e alegria!



• Faça uma oficina de movimento, 
escolha músicas do cotidiano, conhecidas 
pelas crianças, e crie coreografias para que 
elas reproduzam os movimentos 
e se divirtam bastante.



DICA DE LEMBRANCINHA DO DIA:
Chaveiro com a inicial do aluno

em E.V.A., para colocar na mochila.

•Para finalizar essa semana, organizem entre 
as profes uma hora do conto para as crianças 
da escola.Uma pipoquinha nessa hora 
também cai super bem.



@ler.cassol/LERCassol

Rua Ramiro Barcelos, 386
Bairro Floresta - Porto Alegre/RS
(51) 3028-3086 | (51) 98447-9713

assessoriaeditoracassol@gmail.com
lercassol@gmail.com

www.editoracassol.com 




