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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

Que tal uma porta
de sala diferente?

Conhecer
a escola

Explorando
a biblioteca

Salada
de frutas

hoje é dia
de brincar

2º DIA 3º DIA

4º DIA 5º DIA



algumas dicas
PARA COMEÇAR!

Sala pronta para receber a galerinha, mas lembre
de que alguns elementos podem ser introduzido
na rotina ao longo da semana e determinados cantinhos
podem ser construídos com a participação da turma.



Use e abuse das dinâmicas como quebra-gelos.
São momentos de descontração entre todos, integração,
cumplicidade e divertimento. Tenha sempre um objetivo
e faça a análise do momento sempre depois.
Dê sempre significado para o que está sendo feito.



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 às 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.

Já inicie atividades onde a identidade e o fazer
parte do todo sejam destaque. Valorize o ser
chamado pelo seu nome, desde já!
Utilize de muitas dinâmicas de apresentação,
mesmo que a tua turma já ande junta há um
bom tempo.



Primeira semana de aula não existe cobrança
em algumas partes da rotina, lembre sempre que
nesta semana e as semanas de adaptação são para
você conhecer teu aluno, tua turma. Criar vínculos
e estimular teu ritmo de trabalho. Esse processo
de início leva tempo, se faz muito necessário 
e nunca é perda de tempo. Investir em disciplina,
vínculos, empaia agora é o teu ganho para um ano
todo de trabalho. Pense nisso com carinho!



Lembrancinhas por mais simples que sejam fazem
toda a diferença. Um mimo por dia da semana parece
muito, mas pense em alternativas simples, os pequenos
gostam do simples. E mesmo estando no ensino
fundamental I lembre sempre: eles são crianças!



DIA°1QUE TAL UMA PORTA 
DE SALA DIFERENTE?



DIA Leve para a turma silhuetas de bonecos
em branco para que cada um faça
seu autorretrato neste bonequinho.
Depois fixe os bonecos na porta
da sala de aula com os dizeres:
“Chegamos! Somos a turma ...”
ou a frase que a turma escolher
ou você considerar melhor.

•



•

#EUFUIPRIMEIRO DIA DE AULA!

PARABÉNS __________
#EUFUIPRIMEIRO DIA DE AULA!

Registre este primeiro dia com muitas fotos.
Faça algumas plaquinhas com frases referenes
ao ano da turma. Deixe que escolham e haja
uma integração entre todos da turma. Deixe
uma música ambiente para este momento
bem divertido e muitos flashes.



•Faça um cartaz para a sala de aula onde seu layout
seja uma rede social conhecida. Adicione 
uma imagem onde a legenda seja: “Para 2020
na escola eu espero...” e distribua para todos
papel onde deverão completar a frase e postar
na rede (colar no cartaz). Deixe as respostas em sala
para que acompanhem quem alcançou seu objetivo
e até mesmo para você saber o que seus alunos
esperam da escola e você para este ano letivo.

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



DI
A

° 2
CONHECER
A ESCOLA



• Hoje é dia de conhecer os ambientes que temos
na escola ou relembrar esses ambientes
e observar se teve alguma mudança ou não.
Para esse momento distribua envelopes com
pistas e veja se eles adivinham para que parte
da escola vocês irão visitar primeiro.
Depois de visitar o local e explicar como funciona
esta parte da escola, peça pela segunda pista
e o aluno guardião faz a leitura para todos
adivinharem. Assim até concluir todas as pistas.



• Combinados para uma convivência bacana em sala
de aula sempre são bem vindos, utilize desta
dinâmica para introduzir o assunto com a galerinha.
Peça para que as crianças, todas ao mesmo tempo,
cantarem uma música para o seu companheiro
do lado (esta atividade gerará um caos). Depois,
peça a um aluno que cante a música dele para 
a classe. Daí conclua com a turma como se sentiram
quando todos falaram juntos e quando uma só
criança falou/cantou e outras situações vividas
onde a organização é essencial. Construa com
a turma os combinados de convivência
da sala de aula.



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

um balão cor de rosa.

Confeccione com a turma o alfabeto para que
fique exposto na sala durante o ano. Crie técnicas
diferentes e proponha que participem deste
momento. Uma sugestão é riscar a letra em
uma folha com gramatura mais grossa como
a 180gr e entregar uma letra para cada um.
Distribua cola colorida e peça de pinguem
as cores pela letra e façam a pintura com
os dedos. Aguarde secar, faça o recorte e cole
a letra em uma folha preta de color set para que
o colorido se destaque e fixe na parededa
sala de aula.



DI
A

° 3
EXPLORANDO
A BIBLIOTECA

DI
A



• Prepare um dia literário nesta primeira semana de aula,
introduza desde cedo sua turma neste mundo,
e o resultado da turma para o ano será apenas ganhos
positivos. Explore bem a biblioteca da escola neste dia,
crie um cronograma de atividades como hora do conto,
como funciona a biblioteca, hora de leitura.



• Oficina de marca página. Na internet você
encontra modelos de marca páginas
de dobradura com papéis coloridos.
Esse momento fica bem divertido
e depois podem trocar os marca
páginas entre si.



• Peça que cada um traga de casa um livro
que gostem para uma roda de sugestão.
Explore a oralidade de seus alunos pedindo
que contem um pouco da história do livro,
porque gostam do livro, quem presenteou
e faça o cantinho da sugestão da semana,
cada semana fica como sugestão
de um aluno da sala.

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



DIA°4 SALADA
DE FRUTAS



• Organize com a turma um dia de lanches especiais.
Para começar solicite de cada criança uma quantidade
de frutas, picadas em um pote. Leve uma bacia ou pote
onde eles possam misturar todos os igredientes.
Uma por vez coloca sua fruta na bacia e mistura com
as demais. Leve copinho de acrílico que são mais
resistentes e canetas permanetes e peça que cada
um identifique como quiser o seu copo. Depois tosos
os igredientes  misturados coloque nos copinhos
e resere na geladeira para a hora do lanche ou já faça
próximo deste momento para que seja degustada logo
que concluída.DIA



•Nos livros da Editora Cassol temos “A Menina do cabelo
Roxo no reino de Walachay” esse livro nos remete para
uma refeição bem caseira e muito gostosa, pão novinho,
bolo, chimia, frutas fresquinhas. Proponha para a turma
depois de ler a história, a preparação de biscoitos
caseiros para serem degustados no final da aula com
um chá geladinho de frutas. Outra opção também pode
ser a confecção de cupcakes com a galerinha.
Eles vão adorar!

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

https://www.editoracassol.com/product-page/a-menina-do-cabelo-roxo-no-reino-do-walachay
https://www.editoracassol.com/product-page/a-menina-do-cabelo-roxo-no-reino-do-walachay


DI
A

° 5
HOJE É DIA
DE BRINCAR



• Encerre essa semana especial com um dia
voltando para brinquedos e brincadeiras.
Nesse dia libere brinquedos de casa para
que possam compartilhar com os colegas
durante o período de aula.



• Faça uma hora do conto no início da aula com
histórias que tratem do assunto. Aqui na Editora
Cassol temos alguns títulos que podem ser usados
para este momento:

# A Menina do Cabelo Roxo e a flauta mágica
# Festa do arrepio
# O que será que o Lobo fez?
# Um lugar especial
# Tobias e Rebimboca em missão bagunça
# O time da rua de cima
# Capitão Pedro

https://www.editoracassol.com/product-page/a-menina-do-cabelo-roxo-e-a-flauta-m%C3%A1gica
https://www.editoracassol.com/product-page/festa-do-arrepio
https://www.editoracassol.com/product-page/o-que-ser%C3%A1-que-o-lobo-fez
https://www.editoracassol.com/product-page/um-lugar-especial
https://www.editoracassol.com/product-page/tobias-e-rebimboca-em-miss%C3%A3o-bagun%C3%A7a
https://www.editoracassol.com/product-page/o-time-da-rua-de-cima
https://www.editoracassol.com/product-page/capit%C3%A3o-pedro


•Faça uma oficina de massinha de modelar
caseira com a garotada. Lembre sempre
de testar antes e ver o que rende a receita
para poder separar o material para todos.
No fim do dia cada um pode levar sua
massinha para casa. Separe potinhos e crie
uma etiqueta para a massinha com algo
especial sobre o dia ou o ano letivo escolar.

Você vai precisar de:
1 xícara de sal 
4 xícaras de farinha de trigo
1 xícara e meia de água
3 colheres de sopa de óleo
corante alimentício



Como preparar a massa para modelar:
Em uma vasilha grande misture a farinha e o sal
em seguida adicione a água e o óleo. Misture
até que todo o conteúdo forme uma massa
homogênea. Se ficar muito mole você pode
adicionar mais farinha, e se ainda estiver seca
e quebradiça adicione mais água.

O último igrediente é o corante, você pode usar
um corante natural como colorau. A quantidade
de colorau que você colocar é que vai dar o tom
mais avermelhado ou mais alaranjado da massinha.
Você também pode fazer massinhas roxas
e vermelhas utilizando sucos em pó de uva
e frutas vermelhas.

•



Depois de feita, a massa de modelar pode ser
conservada na geladeira em um pote fechado
durante muito tempo. Você pode colocar glitter
na mistura, essências para dar um novo cheirinho,
e até mesmo cremes corporais que são cheirosos
e darão uma nova textura para a mistura.



•Prepare momentos para brincadeiras com o grupo
todo, brincadeiras tradicionais que eles sempre
gostam como: dança das cadeiras, estátua,
vivo ou morto, gato e o rato, pega-pega,
brincadeiras de roda, ovo podre e por aí vai.

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

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