
 
 

 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Estimados pais e/ou responsáveis 

Devido ao momento de isolamento social, e consequentemente a 

suspensão de nossas aulas, continuaremos enviando algumas 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 IV- DIA 01 (Segunda-feira, 13 de abril de 2020). 

UNIDADE TEMÁTICA: Eu, minha escola e meus amigos 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS: 

 O eu, o outro e o nós 

 Corpo, gesto e movimento 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: 

 (EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e 

identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência. 

 (EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos 

diversos. 

 Desenvolver o pensamento crítico e a autonomia. 

 Contribuir para que as crianças possam ampliar os conhecimentos acerca 

do significado da Páscoa. 

MOMENTO DA MANHÃ: 

 Bom dia! 

 Momento de oração com a família. 

 Higienização das mãos e escovação dos dentes 

 Café da manhã. 

Nesta manhã, converse com o seu filho sobre o domingo de Páscoa, seu 

verdadeiro sentido e seu significado.           

 Reflexão:  

 O que significa a Páscoa para a sua família? 

 Como sua família comemorou a Páscoa? 



 
 

 

 

Páscoa quer dizer “passagem”, “Vida Nova” e “Ressurreição de Jesus”. 
Páscoa é uma data milenar, de cunho religioso, comemorada por milhões de 
pessoas no mundo e cada família tem duas tradições e seu jeito de comemorá-la. 

 
PRIMEIRA ATIVIDADE DO DIA:  

Para melhor compreender o verdadeiro sentido da Páscoa assistam com o 

papai ou a mamãe ao vídeo “História bíblica sobre a Páscoa”, disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=RMqH_9QaYNs 

 Mostre o que você e sua família aprenderam sobre o verdadeiro sentido da 

Páscoa registrando por meio de desenhos em uma folha de papel ofício, 

cartolina ou papel madeira. Depois eternize esse momento fotografando e 

enviando para o grupo da família, dos amigos e compartilhando com o 

Instagram da escola. 

LANCHE: Higienização das mãos cantando a música:  

Cai água da torneirinha, 

Faz espuma com sabão 

Pra comer a merendinha 

Lavarei as minhas mãos. 

PSIU: Não se esqueça de escovar os dentes. 

MOMENTO LIVRE 

HORA DO ALMOÇO: Higienização das mãos e agradecimento pelo alimento do 

dia. Em seguida, escovar os dentes. 

MOMENTO DA TARDE: 

SEGUNDA ATIVIDADE DO DIA: 

“Brincadeira é coisa séria!” 

Caça aos ovos:  

 É uma brincadeira muito divertida! As crianças vão amar! 
 
 Faça bolinhas de papel de revista junto com seu (sua) filho (a). Depois faça 

de conta que essas bolinhas são ovinhos. Você deverá esconder os ovinhos 
pela casa e incentivar a criança a procurá-los, dizendo algumas pistas sobre 
os esconderijos. Quando encontrá-los faça a contagem. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RMqH_9QaYNs


 
 

 
 
 
 
 Quantos ovinhos você encontrou? 

 
  Com a orientação da mamãe, utilize a caixa sensorial confeccionada na 

semana anterior, para traçar esse numeral e os numerais até o nove. 
 

 Registre na sua atividade gráfica, em anexo, as quantidades de ovinhos 
solicitadas. 

LANCHE: Higienização das mãos. Em seguida, escovar os dentes. 

AULA DE INGLÊS: Teacher Ilana 

 Assista a vídeoaula da canção “Hello song!”, disponível no site da escola, 

que a teacher Ilana preparou para você com muito carinho. 

 

 Em seguida, realize a atividade para colorir, em anexo (colour Rocket, star 

and Monkey). 

MOMENTO LIVRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Estimados pais e/ou responsáveis 

Devido ao momento de isolamento social, e consequentemente a 

suspensão de nossas aulas, continuaremos enviando algumas 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 IV dia 2 (Terça- feira, 14 de abril de 2020). 

 UNIDADE TEMÁTICA: Eu, minha escola e meus amigos 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS: 

 O eu, o outro e o nós 

 Corpo, gesto e movimento 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: 

 (EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos 

diversos. 

 (EI03CG05) coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado 

a seus interesses e necessidades em situações diversas. 

 Conhecer os símbolos pascais e seus significados. 

MOMENTO DA MANHÃ: 

 Bom dia! 

 Momento de oração em família 

 Higienização das mãos e escovação dos dentes 

 Café da manhã 

Nesta manhã converse com a criança sobre os símbolos pascais abaixo 

e seus significados. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

SÍMBOLOS DA PÁSCOA 

 

Ovo de páscoa – O ovo é um ótimo símbolo da ressurreição. De fato, aparentemente 
morto, inanimado e petrificado, contém dentro de si uma vida nova.  
 
Trigo e uva – Simbolizam o pão e o vinho. É a lembrança da entrega total. É através 
da entrega da carne e do sangue que o espírito vive. 

Peixe – O peixe é o mais antigo dos símbolos de Cristo. Se Cristo é o Grande Peixe, 
somos os peixinhos de Cristo. Isso quer dizer que devemos sempre viver 
mergulhados na Graça de Cristo e na Vida Divina, trazidos a nós pela água do 
Batismo, momento em que nascemos espiritualmente, como os peixinhos nascem 
dentro d’água. 

Coelho – Símbolo de rápida e múltipla fecundidade. Há um número incalculável de 
filhos de Deus, frutos da graça da ressurreição. Pela fecundidade lembra o número 
de filhos de Deus. 

O cordeiro – No novo testamento é Jesus Cristo o Cordeiro Pascal, Agnus Dei. O 
símbolo bem difundido na Europa mostra um cordeirinho branco sustentando a 
bandeira da Ressurreição. 

 PRIMEIRA ATIVIDADE DO DIA:  

 Atividade gráfica em anexo (Escrita espontânea dos nomes dos símbolos 
pascais e registro da letra inicial). 

LANCHE: Oração e higienização das mãos. Em seguida, escovar os dentes. 

MOMENTO LIVRE 

HORA DO ALMOÇO: Higienização das mãos e oração em agradecimento ao 

alimento do dia. Em seguida, escovar os dentes. 

MOMENTO DA TARDE: 

SEGUNDA ATIVIDADE DO DIA: 

AULA DE MÚSICA: Pró Tais 

“Musicalização: Símbolos da Páscoa” 

 Assista a vídeoaula, disponível no site da escola, que a pró Taís preparou 

para você com muito carinho. 

 



 
 

 

 

“Atividade artística” 

Decorando ovos de Páscoa 

Entre alguns povos os ovos de Páscoa não eram de chocolate. Eram ovos 
de galinha cozidos e decorados pelos membros da família. Em alguns países, as  
pessoas presenteavam amigos queridos e parentes com esses ovos, assim como 
fazemos com os ovos de chocolate. 

A decoração dos ovos de galinha pode ser feita com crianças sobre a 
supervisão de um adulto. Para isso você vai precisar de: 

 Ovos cozidos; 
 Pincéis; 
 Tinta guache, pedaços de papel crepom molhado ou hidrocores. 
 Aventais de pintura para não estender a brincadeira à roupa. 

Reserve um espaço e forre uma mesa, no quintal, na cozinha ou outro 
ambiente de casa para as crianças poderem pintar e desenhar sem danificar os 
móveis. 

Após realizar a atividade com a família, faça um vídeo oferecendo esse ovo 
que você pintou a um membro da família, a um amiguinho ou a uma pessoa que 
você goste e que não os encontra por conta do isolamento social. 

Não se esqueça de compartilhar o vídeo no Instagram da escola. 

LANCHE: Oração e higienização das mãos. Em seguida, escovar os dentes. 

MOMENTO LIVRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Estimados pais e/ou responsáveis 

Devido ao momento de isolamento social, e consequentemente a 

suspensão de nossas aulas, continuaremos enviando algumas 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 IV- DIA 03 (Quarta-feira, 15 de abril de 2020).  

UNIDADE TEMÁTICA: Eu, minha escola e meus amigos 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS: 

 O eu, o outro e o nós 

 Corpo, gesto e movimento 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: 

 (EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em 

portadores conhecidos, recorrendo a estratégia de observação gráfica ou 

de leitura. 

 Expressar-se por meio do desenho. 

 Conhecer o gênero textual: Receita 

MOMENTO DA MANHÃ 
 

 Bom dia! 
 Oração em família 
 Higienização das mãos e escovação dos dentes 
 Café da manhã 

 
PRIMEIRA ATIVIDADE DO DIA: 
 
Hora da história:  

Convide seu filho (a) para assistir ao vídeo da história: “O coelhinho que 

não era de Páscoa”, de Ruth Rocha, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=RCrJb3s8g-E 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RCrJb3s8g-E


 
 

 

 

 Atividade xerocada em anexo (Desenho sobre a história). 

LANCHE: Oração e higienização das mãos. Em seguida, escovar os dentes. 

MOMENTO LIVRE 

HORA DO ALMOÇO: Higienização das mãos e oração em agradecimento ao 

alimento do dia. Em seguida, escovar os dentes. 

MOMENTO DA TARDE:  

SEGUNDA ATIVIDADE DO DIA:  

AULA DE INGLÊS: Teacher Ilana 

 Assista a vídeoaula das cores, disponível no site da escola, que a teacher 

Ilana preparou para você com muito carinho. 

 

 Em seguida, imprima,  recorte e brinque com os seus familiares com o jogo 

da memória das cores, em anexo. 

VIVENCIANDO:  

Culinária de Páscoa 

 Lavar as mãos antes de preparar a receita. 

“FAZENDO BOMBOM DE LEITE EM PÓ” 
 

 Animados com a história que viram? 
 
 Os personagens do livro colocaram a mão na massa!  
 
 Chegou a sua vez! Você e sua família irão preparar  juntos, uma 

deliciosa e simples receita de bombom, que não vai ao fogo.  
 

 Para realizar essa verdadeira experiência culinária em família é 
necessário seguir a receita passo a passo e se deliciarem com os 
bombons. 

 
 Não se esqueçam de fazer um vídeo de vocês executando a receita e 

de enviar para a Pró, seus familiares, amigos e compartilhar no 
Instagram da escola. 

 

 



 
 

 

 

Receita: BOMBOM DE LEITE EM PÓ 

Ingredientes: 

 1 lata de leite em pó; 

  250 gramas de achocolatado em pó  

 1 lata de leite condensado 

  1 colher de margarina 

  Açúcar para enrolar o bombom 

 Modo de preparar: 

 Despeje o leite em pó numa tigela, coloque o achocolatado, o leite 

condensado e a margarina. Misture tudo até virar uma massa. Faça bolinhas e 

passe no açúcar. 

LANCHE: Higienização das mãos e degustação do bombom de leite 

ninho. Em seguida, escovar os dentes. 

MOMENTO LIVRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Estimados pais e/ou responsáveis 

Devido ao momento de isolamento social, e consequentemente a 

suspensão de nossas aulas, continuaremos enviando algumas 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 IV- DIA 04 (Quinta-feira, 16 de abril de 2020). 

UNIDADE TEMÁTICA: Eu, minha escola e meus amigos 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS: 

 O eu, o outro e o nós 

 Corpo, gesto e movimento 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

 (EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, 

jogose atividades artísticas, como dança , teatro e música. 

 Identificar e traçar a letra inicial de uma palavra 

MOMENTO DA MANHÃ 
 

 Bom dia! 
 Oração em família 
 Higienização das mãos e escovação dos dentes 
 Café da manhã 

 
PRIMEIRA ATIVIDADE DO DIA: 

 
Papai e mamãe retome com seu filho o tema símbolos da Páscoa (gravuras 

em anexo), aproveite e explore a letra inicial de cada um, apresentando a gravura 
e verbalizando pausadamente para que a criança perceba a sonoridade letras. 

 
 Utilize a caixa sensorial, confeccionada na semana anterior, e trace as letras 

que você souber. 
 

 Atividade xerocada em anexo (Completar os nomes dos símbolos pascais 

com as letras que estão faltando). 

 



 
 

 

 

LANCHE: Oração e higienização das mãos. Em seguida, escovar os dentes. 

MOMENTO LIVRE: 
 

HORA DO ALMOÇO: Higienização das mãos e oração em agradecimento ao 

alimento do dia. Em seguida, escovar os dentes. 
 
MOMENTO DA TARDE:  

Páscoa é ressurreição 

SEGUNDA ATIVIDADE DO DIA:  

AULA DE ENSINO RELIGIOSO: PRÓ EDENÍSIA - INFANTIL IV “A”  

 Assista a vídeoaula, disponível no site da escola, que a pró Edenísia preparou 
para você com muito carinho. 
 

AULA DE ENSINO RELIGIOSO: PRÓ ANDRESSA - INFANTIL IV “B, C e D”  
 Assista a vídeoaula, disponível no site da escola, que a pró Andressa preparou 

para você. 

LANCHE: Oração e higienização das mãos. Em seguida, escovar os dentes. 

MOMENTO DE BRINCAR: 

Realizar a brincadeira: 

COELHINHO DA PÁSCOA DISSE 

 A mamãe, o papai ou um adulto da família diz: "Coelhinho da páscoa 

disse para pular com um pé só!” 

 

 As crianças devem imitar até que o adulto que está conduzindo diga para 

parar ou modificar o pedido (podem ser comandos como: girar, engatinhar, 

caminhar de costas, sentar, etc.) 

 

 Observação: Quando disser “Coelhinho da páscoa disse para”. Todos 

que estão na brincadeira devem imitar uma estátua. Perde quem se mexer 

primeiro. 

 

 
 

 

MOMENTO LIVRE 

 



 
 

 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Estimados pais e/ou responsáveis 

Devido ao momento de isolamento social, e consequentemente a 

suspensão de nossas aulas, continuaremos enviando algumas 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 IV- DIA 05 (Sexta-feira, 17 de abril de 2020) 

UNIDADE TEMÁTICA: Eu, minha escola e meus amigos 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS: 

 O eu, o outro e o nós 

 Corpo, gesto e movimento 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: 

 (EI03ET07) Relacionar números as suas respectivas quantidades e 

identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência. 

 (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado 

a seus interesses e necessidades em situações diversas. 

 Conhecer os símbolos pascais e seus significados. 

MOMENTO DA MANHÃ: 
 

 Bom dia! 

 Oração em família 

 Higienização das mãos e dos dentes 

 Café da manhã 

 

PRIMEIRA ATIVIDADE DO DIA: 
 

 Que tal fazer uma arte com a mamãe ou um adulto da família? 
 
 A mamãe vai imprimir um desenho de coelho (em anexo). 
 
 

 

 



 
 

 

 

 Agora faça uma decoração com criatividade utilizando materiais diversos 
(algodão, raspas de lápis, pedacinhos de papel, glitter, lantejoulas etc.) 
 
 A criança pode colorir o coelho antes (com giz de cera ou guache). 

 
 Quando terminar a atividade registre por meio de fotos e envie para a sua 

professora. 

LANCHE: Oração e higienização das mãos. Em seguida, escovar os dentes. 

MOMENTO LIVRE 

HORA DO ALMOÇO: Higienização das mãos e oração em agradecimento ao 

alimento do dia. Em seguida, escovar os dentes. 
 
MOMENTO DA TARDE:  

SEGUNDA ATIVIDADE DO DIA:  

Vamos jogar? 

 Vamos brincar de jogo da memória? A brincadeira agora será de número e 
quantidade.  

 
 Coloque em um depósito grãos de feijão e desafie a criança a separar os grãos 

de acordo com a quantidade de objetos que serão apresentados. Exemplo: 
mostre 3 livros e solicite que a criança estabeleça a relação entre número e 
quantidade.  

 
 Esgote as possibilidades para ajudar a criança não apenas no reconhecimento 

do numeral, mas também na sua quantidade. 
 
 Proponha que esses registros sejam feitos à medida que essas quantidades 

forem sendo trabalhadas. 
 
 Após essa brincadeira, solicite que a criança escreva a sequência de números 

até onde souber: 1, 2, 3, 4, 5...  

 

 Atividade xerocada (Quantificação) 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

LANCHE: Oração e higienização das mãos. Em seguida, escovar os dentes. 

AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA: Professor Saulo e Pró Mônica 

Alimentação saudável e a importância da atividade física na infância 

 Assista a vídeoaula, disponível no site da escola, que a pró Mônica e o 
professor Saulo prepararam para vocês com muito cuidado e carinho. 
 

 Em seguida, preencha o questionário ilustrado sobre o tema em estudo (em 
anexo). 

 

MOMENTO LIVRE 
 

Bom final se semana! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


