
  

  

EDUCAÇÃO INFANTIL  
 

 Estimados pais e/ou responsáveis  

Devido ao momento de isolamento social, e consequentemente a 
suspensão de nossas aulas, continuaremos enviando atividades para serem 
realizadas em casa. O nosso objetivo é manter os estudantes ativos, 
apreendendo e utilizando o tempo de maneira produtiva. Essa comunicação 
entre alunos e escola é extremamente importante. Diante o exposto, contamos 
com vocês nessa parceria. Gratos desde já, até breve!   

INFANTIL III– DIA 1 (13 de abril 2020)  

Unidade Temática: Eu, minha escola e meus colegas.  

Campos de Experiências:   

• Escuta, fala, pensamento e imaginação  
• Corpo, gestos e movimentos. 

   
Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento:  

• Escutar e interpretar histórias e canções; 
• (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais 

adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.  
• Conhecer os símbolos da Páscoa. 

 
MOMENTO DA MANHÃ:  

▪ Bom dia! É Páscoa! Jesus ressuscitou! Ele vive em cada um de nós! 
▪ Momento de oração com a família;  
▪ Higienização das mãos e escovação;  
▪ Café da manhã.  

Nada melhor que começar o dia movimentando o corpo! 

Iniciar com um aquecimento: 

 Dez pulinhos 
 Abrir e fechar os braços 
 Pular pra frente e pra trás 
 Abaixar e levantar 
Recreação: enfileirar cadeiras uma juntinha da outra, propor que a criança 
passe por baixo, fazendo movimentos de gatinho, após fazer algumas vezes, 
mudar o lado do início da brincadeira. 

▪ Oferecer água e descansar um pouco. 
 

  

  



 

  

 

MOMENTO LIVRE: Brincadeira e lanche lembrando sempre de lavar as mãos.  

PRIMEIRA ATIVIDADE: assistir a história “A verdadeira Páscoa” 
https://www.youtube.com/results?search_query=%23desenhosanimados logo 
em seguida a musiquinha 
https://www.youtube.com/results?search_query=m%C3%BAsica+p%C3%A1sc
oa+cristina+mel 

HORA DO ALMOÇO: Huuuuummmm... a barriguinha roncou! Mas antes de 
sentar na mesa, lavar as mãos com água e sabão.  
Logo depois escovar os dentes e tirar uma soneca. 
  
MOMENTO DA TARDE:  
 

SEGUNDA ATIVIDADE: atividade gráfica em anexo. 
  
HORA DO LANCHE: Higienização das mãos.  

Brincar com os brinquedos livremente. 

            

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23desenhosanimados
https://www.youtube.com/results?search_query=m%C3%BAsica+p%C3%A1scoa+cristina+mel
https://www.youtube.com/results?search_query=m%C3%BAsica+p%C3%A1scoa+cristina+mel


  

  

EDUCAÇÃO INFANTIL  
 

Estimados pais e/ou responsáveis  

Devido ao momento de isolamento social, e consequentemente a 
suspensão de nossas aulas, continuaremos enviando atividades para serem 
realizadas em casa. O nosso objetivo é manter os estudantes ativos, 
apreendendo e utilizando o tempo de maneira produtiva. Essa comunicação 
entre alunos e escola é extremamente importante. Diante o exposto, contamos 
com vocês nessa parceria. Gratos desde já, até breve!   

INFANTIL III- DIA 02 (14 DE ABRIL)  

UNIDADE TEMÁTICA: Eu, minha escola e meus amigos.  

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS:  

• Traços, sons, cores e formas 

• Corpo, gesto e movimento 

• Escuta, fala, pensamento e imaginação 

• Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO  

• Ampliar repertório de canções para desenvolver a memória musical 

• (EI02ET05) Classificar objetos, considerando determinado atributo 

• Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar) 
combinando movimentos e seguindo orientações. 

MOMENTO DA MANHÃ:  

• Bom dia!  
• Momento de oração com a família,   
• Higienização das mãos e escovação 
• Café da manhã.  
 

PRIMEIRA ATIVIDADE: Vamos brincar? A brincadeira é COELHINHO SAI DA 
TOCA 
 Junto com algumas pessoas da família, num local espaçoso da casa, fazer 
círculos ou quadrados no chão, pode até aproveitar a cerâmica também. Esses 
lugares representarão as tocas dos coelhos, sendo que uma pessoa deverá 
ficar sem toca. Alguém do grupo grita: COELHINHO SAI DA TOCA! e todos 
deverão se movimentar para mudar de toca, inclusive aquele que estava sem  

 



 

 

 

toca e, possivelmente, outra pessoa ficará sem toca. Brincar por várias vezes 
até oportunizar todos a ficarem sem toca. 

- Beber água e descansar um pouco. 

  

MOMENTO LIVRE: lanche lembrando sempre de lavar as mãos. Atenção! Uma 
frutinha seria um delicioso lanche! 

- Acessar o Play Kids. No vagão de Higiene pessoal, assistir os vídeos alusivos 
a lavar as mãos (aprender as musiquinhas). 

HORA DO ALMOÇO: Higienização das mãos e oração em agradecimento ao 
alimento do dia.  

ATIVIDADE DA TARDE:  

SEGUNDA ATIVIDADE: atividade gráfica em anexo. 

HORA DO LANCHE: Higienizar as mãos para mantermos a nossa saúde em 
dia. Não esqueça da fruta!  

- Brincar livremente. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

 

 

 

 



  

  

EDUCAÇÃO INFANTIL  
 

Estimados pais e/ou responsáveis  

Devido ao momento de isolamento social, e consequentemente a 
suspensão de nossas aulas, continuaremos enviando atividades para serem 
realizadas em casa. O nosso objetivo é manter os estudantes ativos, 
apreendendo e utilizando o tempo de maneira produtiva. Essa comunicação 
entre alunos e escola é extremamente importante. Diante o exposto, contamos 
com vocês nessa parceria. Gratos desde já, até breve!   

INFANTIL III– DIA 3 (15 de abril 2020)  

Unidade Temática: Eu, minha escola e meus colegas.  

Campos de Experiências:   

• Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 
• Corpo, gestos e movimentos 
• Escuta, fala, pensamento e imaginação.   

  
Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento:  

• (EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre 
objetos observando características como textura, massa e tamanho  

• (EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no 
cuidado de si e nos jogos e brincadeiras  

• Obedecer comandos estabelecidos 
 

 MOMENTO DA MANHÃ  

• Momento de oração com a família; 

•  Higienização das mãos e escovação;  

• Café da manhã.  
  

PRIMEIRA ATIVIDADE 
É hora de brincar! 
Como forma de treino para a criança entender a brincadeira, um adulto irá dar 
comandos para a criança (ex.: bater palmas, deitar no chão, dar um grito, bater 
palmas). 
Escrever em pedaços de papel outros comandos com: 

 MARCHAR COMO UM SOLDADINHO 
 COMER UMA FRUTA 
 RASGAR EM PEDACINHOS UMA FOLHA DE REVISTA 
 FAZER UM DESENHO 
 CANTAR UMA MÚSICA 
 IMITAR UM COELHO 

 



 

 
 
 
 
Em seguida, dobrar esses papéis, colocar dentro de uma bola de soprar e 
enchê-la. Espalha essas bolas pelo chão. Convidar a criança para escolher 
uma bola e estourá-la. Ler o comando e a criança deverá executar. Realizar a 
brincadeira até estourar todas as bolas. 
- Beber água e descansar um pouco. 
 
 MOMENTO LIVRE: Brincadeira e lanche lembrando sempre de lavar as mãos.  

 

HORA DO ALMOÇO: Não se esqueça de higienizar as mãos para o almoço e 
após, escovar os dentes e repousar. 
  
MOMENTO DA TARDE 
  
SEGUNDA ATIVIDADE: atividade gráfica em anexo. 
HORA DO LANCHE: higienizar as mãos antes de comer! Escolha uma frutinha 
para comer! 

AULA DE MUSICALIZAÇÃO: dirigida pela pró Taís. 

- HISTÓRIA https://www.youtube.com/watch?v=clxS4Fhcmso 

https://www.youtube.com/watch?v=clxS4Fhcmso


 

  

  

Estimados pais e/ou responsáveis  

Devido ao momento de isolamento social, e consequentemente a suspensão 
de nossas aulas, continuaremos enviando atividades para serem realizadas em 
casa. O nosso objetivo é manter os estudantes ativos, apreendendo e utilizando o 
tempo de maneira produtiva. Essa comunicação entre alunos e escola é 
extremamente importante. Diante o exposto, contamos com vocês nessa parceria. 
Gratos desde já, até breve!   

INFANTIL III– DIA 4 (16 de abril 2020)  

Unidade Temática: Eu, minha escola e meus colegas.  

Campos de Experiências:   

• Traços, sons, cores e formas 
• Corpo, gestos e movimentos   

  
Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento:  

▪ (EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, 
dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. 

▪ Explorar e utilizar procedimentos necessários para desenhar e colar. 
▪ Manipular diferentes materiais para desenvolver habilidades manuais. 

ATIVIDADE DA MANHÃ 

▪ Bom dia! 
▪ Oração em família e escovação dos dentes 
▪ Café da manhã 

PRIMEIRA ATIVIDADE: Brincadeira em família – CIRCUITO 

Será necessário vassouras, baldes, cadeiras. Arrumar as vassouras em paralelo e 
de forma horizontal, os baldes virados para baixo em zigue zague e as cadeiras 
juntinhas formando um circuito. Iniciar a brincadeira pulando as vassouras, passar 
entre os baldes em zigue zague e passar por baixo das cadeiras. Repetir várias 
vezes. Depois dar início ao circuito começando de trás pra a frente. 

- Beber água e descansar. 

MOMENTO LIVRE: lanchar e conversar um pouco com alguém da família. 

AULA DE ENSINO RELIGIOSO 

ALMOÇO 
Higienizar as mãos e oração em agradecimento ao alimento. 
Descanso, hora da soneca! 

 



 

 

 

ATIVIDADE DA TARDE 

SEGUNDA ATIVIDADE: Vamos ativar a criatividade? 

Disponibilizar para a criança alguns materiais como tinta, brilho, lantejoulas, raspas 
de lápis, pedacinhos de papel, fita e cola. 

-Atividade em anexo. 

MERENDA: higienizar as mãos mantendo a limpeza. Atenção! Comer frutinha faz 
muito bem! 

Brincar de empilhar brinquedos treinando a coordenação motora. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 



 

 
 
 

Estimados pais e/ou responsáveis  

Devido ao momento de isolamento social, e consequentemente a suspensão 
de nossas aulas, continuaremos enviando atividades para serem realizadas em 
casa. O nosso objetivo é manter os estudantes ativos, apreendendo e utilizando o 
tempo de maneira produtiva. Essa comunicação entre alunos e escola é 
extremamente importante. Diante o exposto, contamos com vocês nessa parceria. 
Gratos desde já, até breve!   

INFANTIL III– DIA 5 (17 de abril 2020)  

Unidade Temática: Eu, minha escola e meus colegas.  

Campos de Experiências:   

• Traços, sons, cores e formas 
• Corpo, gestos e movimentos   

  
Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento:  

▪ Criar desenhos a partir do seu repertório. 
▪ Explorar formas de deslocamento no espaço combinando e seguindo 

orientações. 
▪ Desenvolver progressivamente habilidades manuais adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

ATIVIDADE DA MANHÃ 

Bom dia! 
Oração em família 
Escovar os dentes 
Café da manhã 
 
PRIMEIRA ATIVIDADE  
PSICOMOTRICIDADE: disponibilizar uma revista para a criança na qual a mesma 
irá folhear usando as pontas dos dedos, uma folha de cada vez. Arrancar algumas 
folhas, pendurá-las num varal improvisado com cordão, linha ou lã manuseando os 
pregadores realizando movimento de pinça. Repetir esse movimento várias vezes 
entre pendurar e tirar a folha usando os pregadores. Logo depois, pegar algumas 
folhas e rasgar em pedaços pequenos e fazer bolinhas. O adulto irá traçar letras 
num tamanho da metade de um papel ofício, essas letras deverão ser, de 
preferência, iniciais dos nomes de algumas pessoas da família e da própria criança. 
Passar cola e a criança deverá colar asa bolinhas em cima da linha. 
 
MOMENTO LIVRE: lavar as mãos e lanchar. 
 
- Acesso ao Play Kids. Clicar no vagão Seleção Especial/ Vamos ler/ Era uma vez/ 
História: A ovelha rosa da Dona Rosa. 
 Depois no vagão Páscoa e explorar as histórias e musiquinhas. 



 

 

 
ALMOÇO  
Higienizar as mãos mantendo a higiene pessoal. 
Oração em agradecimento ao alimento. 
Descanso. 
 
ATIVIDADE DA TARDE 
 
SEGUNDA ATIVIDADE: atividade em anexo. Disponibilizar hidrocor para que a 
criança realize a atividade. Lembrando que o hidrocor é utilizado para fazer 
desenhos e o lápis de cor para pintar os desenhos.  
Senhores pais, por gentileza, registrar os desenhos. 
 
AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA: dirigida por Tio Saulo e Tia Mônica. 
Senhores Pais, 
O tema desta semana será Alimentação saudável e a Importância de atividade 
física na infância. Eles apresentarão uma vídeo aula e enviarão um questionário 
todo ilustrado para vocês responderem. Fiquem de olho nas atividades! 
 
HORA DA BRINCADEIRA: brincar com brinquedos que tenham letras. Um adulto 
fala a letra e a criança deverá pegar a peça correspondente reproduzindo 
oralmente o som da mesma. 
 
Desejo a todos um ótimo final de semana!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


