
J O R N A L  D A
Q U A R E N T E N A

Isso possibilitaria uma interação inovadora da criança com seu ambiente
de maior familiarização: sua casa.

PENSANDO NISSO, DISPONIBILIZAMOS
UMA ATIVIDADE PARA QUE AS
CRIANÇAS SIGAM APRENDENDO,
BRINCANDO E TRANSFORMANDO SUA
CASA EM UM AMBIENTE DE
DESCOBERTAS!

para todas as crianças o brincar é muito
importante para o desenvolvimento. ISSO porque
além de estimular a interação da criança com o
mundo ao seu redor, também a leva a se aventurar
em algo novo, exercitando a criatividade! 

DIANTE DA ATUAL SITUAÇÃO DE
ISOLAMENTO SOCIAL, É FÁCIL AS
CRIANÇAS FICAREM SEM ROTINA, 
ASSISTIREM MUITA TV E NÃO
EXPLORAREM O MUNDO COMO
ANTES, NÉ?

tendo isso em mente, Que tal
ensinarmos nossas crianças sobre algo
que não está tanto em seu dia a dia?
por que não as incentivamos a fazer o
seu próprio jornal?

Em seguida, converse com seu(s) filhos(as) 
 acerca dos materiais e intrumentos que ele
pode utilizar para a confecção. Não há
nenhuma restrição, pode-se utilizar lápis
preto, colorido, tinta, colagem e etc. 

O MAIS IMPORTANTE É QUE AS CRIANÇAS SE
ESFORCEM PARA TENTAR RELATAR OS
ACONTECIMENTOS DO AMBIENTE FAMILIAR DE
UMA MANEIRA DIVERTIDA E QUE POSSIBILITA
APRENDIZADO.

COMO FAZER O JORNAL DA QUARENTENA?

o jornal é um dos meios de comunicação mais
importantes, E Não é só fora de casa que as

coisas estão acontecendo! 

o primeiro passo para que a
criança confeccione seu jornal

é que ela entenda qual é a
função e o objetivo dele. 

 

DEPOIS, É IMPORTANTE UM
ESCLARECIMENTO A RESPEITO DE

CADA UM DOS CADERNOS
SELECIONADOS QUE FARÃO PARTE

DO SEU JORNAL 

UM JEITO DIFERENTE DE BRINCAR

POR QUE UM JORNAL?

INSTRUMENTOS PARA FAZER O JORNAL 

COM RELAÇÃO À
FREQUÊNCIA, PODE SER

DIÁRIA OU SEMANALMENTE, A
DEPENDER DA EMPOLGAÇÃO

DA CRIANÇA. 

VAMOS COMEÇAR?
A seguir, deixaremos algumas propostas de como o jornal pode ser montado.
são apenas sugestões, pois fica a critério dos responsáveis e das crianças a

melhor forma de construírem seu próprio material informativo.
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por fim, CRIar UM MURAL ONDE os jornais FINALIZADOS possam ser
exibidos pode incentivar a criança na confecção dos próximos,
além de demonstrar valorização de seu esforço e dedicaÇão.

ARRUME UM CANTINHO PARA EXPOSIÇÃO

Cada metade da folha pode ser
transformada em um caderno

diferente:
 

clima
moda

culinária
esporte

entretenimento
entrevista

história em quadrinhos

é importante lembrar as crianças
sobre itens que caracterizam o jornal

e podem ser facilmente esquecidos
como capa, título e datas.

 
ajuda é sempre bem-vinda! mesmo que o
jornal deva ser confeccionado pelas
crianças, nada impede que a família

ajude no processo.

Como foi dito acima, seu(s) filhos(as)
podem desenhar, colorir, recortar ou
escrever sobre as "notícias" da
culinária. Se foi preparado um bolo de
chocolate, eles(as) poderiam relatar
quais os ingredientes do bolo, os
nomes dos utensílios utilizados, os
sabores que sentiram, etc.

Suponhamos que esteja no momento de
seu(s) filhos(as) produzirem o caderno
de culinária. Para isto, ele precisa
perguntar a vocês ou investigar por
conta própria o que e como foi
preparado o café da manhã, almoço ou
jantar.   

o caderno de esportes pode ser um
ótimo espaço para a criança

relatar/desenhar sobre algum
exercício ou alongamento que fez ou

que viu alguém fazendo.

com uma régua, Você pode ajudar seu filho(a) na
construção de uma história em quadrinhos. o inspire

com alguns exemplos e dê ideias de narrativas.

está na seção de entrevista? que tal incentivar seu(s)
filho(as) a ligar para um parente ou para um coleguinha?

EXEMPLOS

na horizontal, dobre algumas folhas
a4 ou de caderno ao meio para
formar o esqueleto do jornal.

LEMBRETE


