
 
 

 

 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL – INFANTIL V – Dia 1 (20 DE ABRIL DE 2020). 

Estimados pais e/ou responsáveis 

Devido ao momento de isolamento social, e consequentemente a suspensão 

de nossas aulas, enviaremos 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! 

 

SEGUNDA- FEIRA 

Campos de experiências: 

• Corpo, gestos e movimentos. 

• Traços, sons, cores e formas. 

• Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

 

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento: 

• (EI03CG05) Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, 

alimentação, conforto e aparência.  

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

diversos. 

• Compreender a importância de preservar e economizar a água. 

• Reconhecer a importância da água para vida e suas diversas 

utilidades. 

• Assistir o vídeo “Peixonauta, o caso da água que fugiu” com intuito de 

compreender a importância da água para vida. 

ROTINA 

Acordar- Higiene pessoal. Nesse momento o adulto que acompanha a 

criança poderá iniciar uma conversa informal sobre a higiene. Ex.: Devemos 

escovar nossos dentes por quê? E para escová-los precisamos do quê? 

Quando a criança falar que precisamos da água o adulto já vai direcionando a  

 



 
 

 

 

 

Converse sobre a importância da água para a nossa vida e que é importante 

preservá-la. 

Café da manhã- Com a água também preparamos nossos alimentos e 

higienizamos objetos, corpo, frutas etc. 

Atividades do dia:  

• Após essa primeira conversa convidar a criança para assistir o vídeo 

disponível no link abaixo: “Peixonauta o caso da água que fugiu.” 

https://www.youtube.com/watch?v=5ARvm7bLH4c 

• Realizar alguns questionamentos acerca do vídeo assistido. 

• Desafiar a criança a falar palavrinhas que começam com a letra A. 

Ampliando o vocabulário. 

• Atividade livre 

• Almoço- Rotina familiar 

• Descanso- Rotina familiar 

 

VESPERTINO-  

• Atividade no livro Vivenciando e Aprendendo página 117 relacionada 

a água. Antes o adulto poderá falar um pouquinho sobre a higiene do 

corpo e o quanto a água é importante. Representar, por meio do 

desenho a forma correta de usar a água. 

• Atividade livre: Interação entre a família. 

• Atividade caderno de desenho: Faça um desenho relacionado ao 

“Peixonauta e a água que fugiu.” 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL – INFANTIL 5 – Dia 2 (21 DE ABRIL DE 2020). 

TERÇA-FEIRA 

Campos de experiências: 

• Corpo, gestos e movimentos. 

• Traços, sons, cores e formas. 

• Escuta, fala, pensamento e imaginação.  

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento: 

https://www.youtube.com/watch?v=5ARvm7bLH4c


 
 

 

 

 

 

• (EI03CG05) Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, 

alimentação, conforto e aparência.  

• (EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas 

vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, 

desenhos e outras formas de expressão. 

• Identificar letras do alfabeto e a sua sequência. 

• Aperfeiçoar as habilidades manuais ao recortar, colar, criar etc. 

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

brincadeiras, jogos e atividades artísticas como dança teatro e música. 

 

ROTINA 

Acordar- Higiene pessoal. 

Café da manhã- Durante o café o adulto poderá iniciar uma conversa informal 

sobre alimentação saudável. Quais são os tipos de alimentos que nos ajudam a 

crescer saudáveis?  

Após convidar a criança para assistir ao vídeo “Caillou odeia legumes” 

disponível no link abaixo.  

https://www.youtube.com/watch?v=v18qFTgKemM 

• Dinâmica: Vamos movimentar o corpinho? O adulto desafia a criança 

a fazer alguns movimentos de reconhecimento do corpo estimulando 

os movimentos. Ex.: Vamos balançar os braços, equilibrar-se num pé 

só, levantar os braços... correr sem sair do lugar. 

• No livro vivenciando e aprendendo página 118 realizar a atividade 

alimentação saudável. 

• Atividade livre de acordo a escolha da criança. 

• Aula de música com Tia Taís. Acessar o site da escola. 

• Almoço- Rotina familiar 

• Descanso- Rotina familiar 

VESPERTINO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v18qFTgKemM


 
 

 

 

 

 

 Atividade: Desafiar a criança a falar palavras com as letras do alfabeto. O 

adulto deverá auxiliar a criança a escrever no caderno de escrita (brochura) as 

letras do alfabeto. Em seguida brincar com ela dizendo eu falo uma palavra que 

começa com letra A e depois você fala outra palavra. Não vale repetir a minha 

palavra. E assim sucessivamente até que se complete todas as letras. Após a 

brincadeira disponibilizar para a criança revistas, estimulando que a criança 

procure gravuras com as letras iniciais do alfabeto, para que recorte e cole no 

caderno. 

Atividade livre: Brincadeira escolhida pela criança. 

Atividade no livro Vivenciando e Aprendendo: Página 58. Decifrando 

enigmas. Substituindo símbolos para descobrir palavras de objetos escolares.  

Atividade desenho e escrita SAS: Figura humana. Vamos cantar a música 

minha boneca de lata? Acesse o link e divirta-se com a família depois faça o 

desenho da figura humana seguindo orientação da sua professora. 

https://www.youtube.com/watch?v=hRhTPu4tiPU 

Atividade livre. 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL – INFANTIL 5 – Dia 3 (22 DE ABRIL DE 2020). 

QUARTA-FEIRA 

Campos de experiências: 

• O eu, o outro e o nós. 

• Corpo, gestos e movimentos. 

• Escuta, fala, pensamento e imaginação.  

 

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento: 

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

diversos. 

• (EI03CG01) Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de 

sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto 

em brincadeiras, dança, teatro, música. 

https://www.youtube.com/watch?v=hRhTPu4tiPU


 
 

 

 

 

• Respeitar a diversidade dos povos indígenas, cujo o papel foi 

fundamental no processo de formação cultural e étnica da população brasileira. 

• (EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com suas 

semelhanças e diferenças. 

 

ROTINA 

Acordar- Higiene pessoal. 

Café da manhã- Rotina familiar 

VAMOS ASSISTIR O VÍDEO DO INDIOZINHO DISPONÍVEL NO LINK 

ABAIXO? 

https://www.youtube.com/watch?v=JPa0Epb7BvE 

Conversar um pouquinho sobre o vídeo assistido antes de realizar a atividade. 

Atividade no livro vivenciando e aprendendo página 151 

Brincadeira livre- Interação com a família 

Aula de Inglês com tia Ilana. Acessar o site da escola. 

ALMOÇO- Rotina familiar 

DESCANSO- Rotina familiar 

 

VESPERTINO 

Atividade de Matemática: Disponibilizar para criança vários objetos como 

brinquedos (bonecas ou carrinhos) de acordo aos objetos disponíveis em casa. 

Propor que agrupem de acordo ao tamanho e cor. Realizar contagens, 

questionando que grupo de objetos dispõe de mais quantidades? Se juntarmos 

todos com quantos ficamos?  

Em seguida propor a atividade do livro vivenciando e aprendendo página 59.  

Contando objetos e registrando os numerais.  

Vamos Brincar? 

Com massinha de modelar ou com bolinhas de papel vamos explorar as 

nossas habilidades manuais e ampliar nosso vocabulário matemático. Propor 

as crianças que façam bolinhas de papel ou massinha e realizem contagens,  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JPa0Epb7BvE


 
 

 

 

 

façam agrupamentos organizando por quantidades até 15. Também pode 

trabalhar intuitivamente agrupamento por quantidades usando o verbo juntar 

quantidades e tirar quantidades. 

Ex.: tenho 10 bolinhas, se eu tirar 4 bolinhas, com quantas bolinhas eu ficarei? 

Atividade livre de acordo a rotina da criança. 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL – INFANTIL 5 – Dia 4 (23 DE ABRIL DE 2020). 

QUINTA-FEIRA 

Campos de experiências: 

• O eu, o outro e o nós. 

• Corpo, gestos e movimentos. 

• Escuta, fala, pensamento e imaginação.  

 

       Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento: 

• (EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas 

capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações.  

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

brincadeiras, jogos e atividades artísticas como dança, teatro e música. 

• Conhecer a história do grande escritor infantil Monteiro Lobato. 

 

ROTINA 

Acordar- Higiene pessoal. 

Café da manhã- Rotina familiar 

Vamos dançar um pouquinho ouvindo a música disponível no link? 

https://www.youtube.com/watch?v=xkOKztaSEP0 

No dia 18 de abril comemoramos o dia nacional do livro infantil. Vamos ouvir o 

que a nossa professora tem para falar sobre o grande escritor Monteiro Lobato. 

Vídeo aula produzida pela professora. 

Em seguida propor a atividade no livro vivenciando e aprendendo página 119. 

Atividade livre:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xkOKztaSEP0


 
 

 

 

 

 

Almoço: Rotina Familiar 

Descanso: Rotina Familiar 

VESPERTINO 

Aula de Ensino Religioso com Tia Andressa disponível no site da escola. 

Vamos Brincar? 

Propor para criança uma brincadeira de pula corda ou amarelinha. Essa 

atividade trabalha a concentração, equilíbrio e ritmo.  

Atividade caderno de desenho: Use sua criatividade e faça um lindo desenho 

do seu personagem preferido do Sitio do Pica-pau-amarelo. O meu é Visconde 

de Sabugosa e qual é o seu? 

Atividade no livro Vivenciando e Aprendendo: Página 60 continuando a 

sequência dos objetos escolares. 

 Vamos assistir um episódio do Sítio do Pica-pau-amarelo? Convide sua família 

para assistir com você. 

Acesse o link: 

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

Brincadeira livre! 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL – INFANTIL 5 – Dia 5 (23 DE ABRIL DE 2020). 

SEXTA-FEIRA 

Campos de experiências: 

• O eu, o outro e o nós. 

• Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento: 

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

diversos. 

• (EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e 

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

• Realizar registros numéricos. 

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


 
 

 

 

 

 

• Apropriar-se de dinâmicas e jogos matemáticos que fazem relação entre 

número e quantidade. 

 

ROTINA 

Acordar- Higiene pessoal. 

Café da manhã- Rotina familiar 

Atividades do dia: Vamos cantar? 

Convide o seu filho para cantar com você algumas musicas que envolvam 

contagem. 

Exemplo: Um elefante incomoda muita gente, Indiozinhos, Mariana, Pipoca, 

Minhoquinha. Observação: Os professores enviaram músicas para a turma. 

Depois, inicie uma brincadeira divertida. Na atividade xerografada desafiar a 

criança na escrita dos numerais e finalizar com uma linda pintura na atividade.  

Plataforma Kids: No vagão aprenda em casa, selecionar matemática, 

números e divirta-se! 

Atividade no livro vivenciando e aprendendo: Páginas 61 e 62 realizando 

contagens e associando as quantidades. 

 Brincadeira Livre: 

Almoço: Rotina Familiar 

Descanso: Rotina Familiar 

VESPERTINO 

Aula de educação física com Tio Saulo. Disponível no site da escola. 

Caderno de escrita brochura: Incentive seu filho a procurar nas revistas 

palavrinhas que ele consegue ler para recortar e colar no caderno. Depois 

conte quantas palavrinhas foram recortadas.  

Abaixo do recorte proponha que a criança escreva outras palavras de acordo 

as instruções da professora na vídeo aula.  

Atividade livre: 

Peça para um adulto ler uma história para você e faça um belo desenho 

da história no seu caderno de desenho. Não esqueça de registrar o nome 

da história.  


