
  

  

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 II– DIA 1 (27 de abril 2020)  

Unidade Temática: Vivendo em família.  

Campos de Experiências:   

• Escuta, fala, pensamento e imaginação  
• Espaços, tempos, quantidades e transformações 
• Traços, sons, cores e formas 
• O eu, o outro e o nós. 

   
Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento:  

• (EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias 
e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, 
com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, 
da esquerda para a direita). 

• (EI02EF04) Formular e responder perguntas sobre fatos da história 
narrada, identificando cenários, personagens e principais 
acontecimentos. 

• (EI02ET07) Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos 
diversos. 

• (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 
adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

• Representar ideias por meio de desenhos e de diferentes tipos de registro. 
• Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes 

respeitando essas diferenças. 
 

MOMENTO DA MANHÃ:  

▪ Bom dia!  
▪ Momento de oração com a família;  
▪ Escovar os dentes; 
▪ Café da manhã.  

 
PRIMEIRA ATIVIDADE: Explicar para a criança a importância de termos 
uma família e quais as pessoas que a compõem. Enfatizar que nosso  



 

 
 
 
 

  
 Papai do Céu, nos deu uma família linda, para cuidarmos uns dos outros, 
onde o respeito e o amor devem ser essenciais. Em seguida, monte em sua casa 
um cantinho da oração para reunir toda família em oração!   

 
-Acessar:  
 

 https://www.youtube.com/watch?v=fzaAzRQ0LYk     
 

 

MOMENTO LIVRE: Lavar as mãos/ Lanchar/ Brincar. 

ALMOÇO: Higienização das mãos/ Oração/ Almoço/ Descanso. 
  
ATIVIDADES DA TARDE:  
 
- Livro: “Coleção Vivenciando e Aprendendo”, Pág. 34.  
Ler o nome da obra de arte apresentada no livro, intitulada como: “Uma família”.  

Apresentar para a criança o nome do artista: Fernando Botero. Explicar que 
Fernando Botero é um artista plástico colombiano e ficou muito famoso tanto por 
suas pinturas e desenhos, como também em suas esculturas. 
Mostre a imagem da obra de Botero. Pág. 34 e explore a leitura da cena, seus 
elementos e personagens.  
 
-Atividade no livro Vivenciando e aprendendo, página 34. Disponibilizar giz de 
cera para a criança realizar a atividade. Após observar a obra: “Uma família”, a 
criança irá desenhar o personagem que mais gostou no espaço solicitado. 
 
Apresente outras obras feitas por Botero. Selecione as mais adequadas para a 
faixa etária dos alunos em:  

https://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte-banco-de-la-republica/todas-las-

obras?field_artista_target_id_entityreference_filter=26031&items_per_page=40 

  
 
HORA DO LANCHE: Higienização das mãos/ Lanche / Descanso. 

- Depois da atividade pegar uma folha de papel e utilizando a massa de modelar 
confeccionar os membros da nossa família sobre a folha, realizar se possível o 
registro da arte. Boa diversão!!! 

 

 

 

 

Estimados pais e/ou responsáveis  

https://www.youtube.com/watch?v=fzaAzRQ0LYk
https://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte-banco-de-la-republica/todas-las-obras?field_artista_target_id_entityreference_filter=26031&items_per_page=40
https://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte-banco-de-la-republica/todas-las-obras?field_artista_target_id_entityreference_filter=26031&items_per_page=40


  

  

EDUCAÇÃO INFANTIL  
 

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 II- DIA 02 (28 DE ABRIL)  

Unidade Temática: Vivendo em família.  

Campos de Experiências:   

• O eu, o outro e o nós. 
• Corpo, gestos e movimentos. 
• Traços, sons, cores e formas. 
• Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

  
Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento:  

▪ (EI02CG04) Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu 
corpo. 

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

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

▪ Identificar  e nomear os membros da família; 
▪ (EI02EF02) Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e 

aliterações em cantigas de roda e textos poéticos. 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO DA MANHÂ: 

 
 



 

 
 
-Bom dia! Vamos desejar bom dia para toda nossa família!!! 
-Oração em família 
-Escovar os dentes (Enfatizando a importância de escovarmos os dentes sempre 
após as refeições).  
-Café da manhã 
 
 
PRIMEIRA ATIVIDADE:  
 
-Vamos brincar de: Jogo da família! 
 
Organizar uma roda e sentar junto com sua família.  A mamãe e o papai deverão 
expor no centro da roda fotos contendo os membros da família. Pedir que a 
criança pegue uma foto e diga se a pessoa sorteada é: o tio, tia, avó, avó, etc. 
Em seguida solicitar que a criança diga o nome do membro da família sorteado. 
- Acessar o link da história: um Amor de Família. (Ziraldo): 
https://www.youtube.com/watch?v=Wgl6v0od6iE        
 
 
MOMENTO LIVRE: Lavar as mãos/ Lanche/ Descanso. 
 
 
HORA DO ALMOÇO: Higienização das mãos/ Oração/Almoço/ Descanso.  
 
 
ATIVIDADES DA TARDE: 
 
 
SEGUNDA ATIVIDADE: Conversar informalmente sobre os cuidados que 
devemos ter com a higiene do corpo. Cante e dramatize, com a criança a 
canção: “O sapo não lava o pé”. Enfatize a sonoridade das rimas e incentive a 
criança a bater palmas e os pés seguindo o ritmo da canção. Promover um 
divertido banho, comandando as etapas: (“agora, lavar o cabelo, esfregar os 
pés, etc.”). Enfatizar os produtos utilizados para a higiene e seus rótulos. 
-Atividade no livro Vivenciando e Aprendendo, página 15. Que legal! Identificar 
os rótulos dos produtos utilizados na higiene do corpo e colá-los no espaço 
sugerido 
 
HORA DO LANCHE: Higienização das mãos/ Lanche / Descanso. 

 
-Acessar o vídeo musical:  https://www.youtube.com/watch?v=AZvPOsrzSUc e 
divirta-se dançando com toda família! 
 
 

 

 

Estimados pais e/ou responsáveis  

https://www.youtube.com/watch?v=Wgl6v0od6iE
https://www.youtube.com/watch?v=AZvPOsrzSUc


  

  

EDUCAÇÃO INFANTIL  
 

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 II– DIA 3 (29 de abril 2020)  

Unidade Temática: Vivendo em família.  

Campos de Experiências:   

• O eu, o outro e o nós 
• Corpo, gestos e movimentos 
• Traços, sons, cores e formas 
• Escuta, fala, pensamento e imaginação 
• Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

 
Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento:  

• (EI02EO05) Perceber que as pessoas têm características físicas 
diferentes, respeitando essas diferenças. 

• Interpretar músicas e canções. 
• (EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, 

necessidades, sentimentos e opiniões. 
• (EI02ET05) Classificar objetos, considerando determinado atributo 

(tamanho, peso, cor, forma). 
• (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 

adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 
• Expressar-se por meio de desenho. 

 

 MOMENTO DA MANHÃ  

 Bom dia! 
 Momento de oração com a família; 
 Higienização das mãos e escovação;  
 Café da manhã (Atenção! Comer frutas!) 

  
ATIVIDADES DA MANHÃ 

  
 
 
 
 



 

 
 
- Apresentar para a criança brinquedos, lápis de cor, giz de cera, massa de 
modelar ou tinta guache na cor azul, em seguida, passear pelos cômodos da 
casa para que a criança identifique objetos que possuem a cor apresentada.    
Colocar sobre uma mesa ou tapete uma folha de papel azul e outra folha na cor 
vermelha. Se não possuírem as folhas de papel, substituí-las por toalhas, EVA, 
ou qualquer pedaço de tecido. Colocar dentro de uma caixa objetos como: blocos 
lógicos, brinquedos de encaixe, dentre outros, com as cores azul e vermelho. 
Solicitar que a criança retire os objetos da caixa, colocando sobre a folha azul os 
objetos que possuem a mesma cor, fazer o mesmo com os objetos de cor 
vermelha.  
 
MOMENTO LIVRE: Lavar as mãos/ Lanche/ Descanso. 

 

- Acessar a Plataforma PlayKids. Vagão: Aprenda em casa: POCOYO E OS 
BLOCOS DE CONSTRUÇÃO/ XUXA: MISTURANDO AS CORES. 

  

HORA DO ALMOÇO: Higienização das mãos/ Oração/ Almoço/ Descanso. 
  
 
MOMENTO DA TARDE:  
 

SEGUNDA ATIVIDADE: 

- Voltar à obra de Botero e, estabelecendo uma comparação, estimule a criança 
a falar sobre sua família, sobre as pessoas com quem mora. Pergunte a criança 
o que mais gosta de fazer junto com a família.  Atividade no livro Vivenciando e 
Aprendendo, página 35. Disponibilizar hidrocor para a criança realizar a 
atividade. Pergunte quem são as pessoas da família?  Depois, peça que faça o 
desenho da família no espaço indicado.  

 
HORA DO LANCHE: Lavar as mãos antes de comer/ Lanche/ Descanso. 

AULA DE MUSICALIZAÇÃO: ministrada por tia Taís 

 



 

  

  

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 II– DIA 4 (30 de abril 2020)  

Unidade Temática: Vivendo em família.  

Campos de Experiências:   

• O eu, o outro e o nós 
• Corpo, gestos e movimentos 
• Traços, sons, cores e formas 
• Escuta, fala, pensamento e imaginação 
• Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

  
Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento:  

▪ (EI02EO06) Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e 
brincadeiras. 

▪ EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 
controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, colar, entre outros. 

▪ (EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como 
frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora, etc., ao se envolver em 
brincadeiras e atividades de diferentes naturezas. 

▪ (EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação 
(argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, 
formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. 

▪ (EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, 
necessidades, sentimentos e opiniões. 

 

 

ATIVIDADE DA MANHÃ 

▪ Bom dia! 
▪ Oração da manhã em família (Fazer uma oração especial para todos os 

trabalhadores). 
▪ Escovação dos dentes 
▪ Café da manhã 

 



 

 

 

 

-  Conversar com a criança que amanhã iremos comemorar o dia do trabalho. Falar 
sobre a importância de termos um trabalho. Explicar o que o papai e a mamãe fazem 
em seus trabalhos, e que devemos respeitar e admirar todos os trabalhadores, 
principalmente os que estão trabalhando nos hospitais, nas limpezas das ruas, nos 
supermercados, farmácias, nesse momento que a maioria das pessoas precisam ficar 
em casa.  

- Atividade recreativa: Dramatizar as profissões dos pais, utilizando roupas e 
acessórios. Desfilar e se possível registrar o momento com uma linda foto! 

MOMENTO LIVRE: Lavar as mãos/ Beber água/ Lanchar/ Descanso. 

AULA DE ENSINO RELIGIOSO. 

ALMOÇO 
Lavar as mãos/ Oração em agradecimento pelo alimento/ Almoço/ Descanso. 
 

ATIVIDADE DA TARDE 

SEGUNDA ATIVIDADE:  

Distribuir revistas para que a criança com ajuda dos pais, observem diferentes tipos 
de profissões. 

- Atividade no livro Vivenciando e Aprendendo, página 76. (Colar imagens que 
representam diferentes profissões). Disponibilizar para a criança, cola e gravuras que 
representam diversos tipos de profissões. 

MOMENTO LIVRE: Lavar as mãos/ Lanche/ Descanso 

- Acessar:  https://www.youtube.com/watch?v=_UdOh8gGruE 

https://www.youtube.com/watch?v=6ptZr8UC-bo&t=82s para prestigiar a 
história e música: “A Cigarra e a Formiga”. Questionar o que aconteceu 
com as formigas quando chegou o inverno? E o que aconteceu com a 
cigarra? Por que o trabalho é importante? Deixar que a criança expresse-
se livremente. 

  

  

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=_UdOh8gGruE
https://www.youtube.com/watch?v=6ptZr8UC-bo&t=82s


 

  

  

 

 

 

 

 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 II– DIA 5 (01 de maio 2020)  

FERIADO: Dia do Trabalho. 

Parabéns a todos trabalhadores!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


