
 
 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA  

EDUCAÇÃO INFANTIL – INFANTIL 5 – Dia 1 ( 06 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! 

ROTINA DE ATIVIDADES 

Campos de experiências: 

 O eu, o outro e o nós. 

 Traços, sons, cores e formas. 

 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.  

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

 Manipular diferentes materiais para o aperfeiçoamento de habilidades manuais: 

recortar, colar, desenhar etc. 

 Ouvir e recontar histórias orientando se por temas e ilustrações identificando a 

inicial de palavras diversas. 

ROTINA DE ATIVIDADES 

MATUTINO 

ACORDAR - Higiene pessoal 

 CAFÉ DA MANHÃ 

 MOVIMENTANDO O CORPINHO 

Acesse o link : A dança do macaquinho. 

https://www.youtube.com/watch?v=CY1ZkHvMMeM 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CY1ZkHvMMeM


 
 

 

 

 

HORA DO CONTO: 

O adulto deverá preparar e organizar o ambiente em que será realizada a atividade 

tirando todos os meios de distrações possíveis. Convide a criança para um momento de 

interação em família, nesse momento apresente o vídeo: O Macaco e a Mola, referente 

ao livro da autora Sônia Junqueira. Solicite que as crianças observem as imagens. 

https://youtu.be/nLpe6Q1V1Bo 

 Convide a criança para procurar objetos pela casa que iniciem com a letra M. 

Depois, deixe que a criança possa contar quantos objetos foram encontrados. Não 

esqueça de falar o nome do objeto gesticulando com a boca para que a criança 

compreenda o som pronunciado com clareza. 

 Solicite que em uma folha de ofício escreva de forma espontânea a letra M. Nesse 

momento, observe o traçado da letra, a desenvoltura e criatividade da criança. 

ATIVIDADE LIVRE 

Momento de interação espontânea da criança com os familiares e brincadeiras livres. 

ALMOÇO E DESCANSO 

VESPERTINO 

 ATIVIDADE XEROGRAFADA- desafie a criança para que ela encontre o maior número 

de palavrinhas. Depois, entregue a tesoura e a revista para que seja feita a pesquisa. A 

criança é quem deverá realizar a atividade o adulto será o mediador dando suporte 

para que a atividade seja realizada com autonomia e prazer. 

 

 PSICOMOTRICIDADE 

Propor uma atividade lúdica de interação familiar em que a criança confeccione uma 

receita de massinha de modelar explorando e estimulando as suas habilidades manuais. 

Assim que a massinha ficar pronta motive o seu filho com a brincadeira de modelagem da 

letra M. 

Observação: Após a brincadeira guarde a massinha em recipiente com tampa, pois a 

mesma será reutilizada em uma atividade proposta na quarta-feira. 

Acesse o link e confira a receita e o modo de preparo:  

https://www.youtube.com/watch?v=pgc5yMjq6Hg 

 

 

https://youtu.be/nLpe6Q1V1Bo
https://www.youtube.com/watch?v=pgc5yMjq6Hg


 
 

 

 

 

TERÇA-FEIRA  

EDUCAÇÃO INFANTIL – INFANTIL 5 – Dia 2 (07 DE ABRIL DE 2020). 

Campos de experiências: 

 O eu, o outro e o nós. 

 Traços, sons, cores e formas. 

 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.  

 (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 de habilidades manuais ao recortar, colar, criar etc. 

ROTINA DE ATIVIDADES 

MATUTINO 

ACORDAR - Higiene pessoal 

 CAFÉ DA MANHÃ 

 MOVIMENTANDO O CORPINHO – Dança tchutchuê. 

Acesse o link com a dança tchutchuê: 

https://www.youtube.com/watch?v=AMrn2ERvGkY 

DINÂMICA COM AS LETRINHAS. 

 Apresente para as crianças alfabeto móvel disponibilizado na página de atividades 

do site. Peça que a mesma faça o recorte das letras e use a criatividade para 

enfeitá-las como quiser. Depois, solicite que organize as letras seguindo a ordem 

alfabética, nesse momento acompanhar de perto dando suporte para que 

pronuncie a letra e logo em seguida, encontre-a.  

 Escreva o nome da criança em um papel e peça para ela montar logo ao lado o seu 

nome com o alfabeto móvel. Também vale envolver recursos visuais, como 

imagens, ou então os próprios objetos: por exemplo, peça para a criança mostrar 

qual é o brinquedo preferido dela e depois escreva a palavra e peça que monte 

com as letrinhas. 

https://www.youtube.com/watch?v=AMrn2ERvGkY


 
 

 

 

 

ATIVIDADE LIVRE 

Momento de interação espontânea da criança com os familiares e brincadeiras livres. 

ALMOÇO E DESCANSO 

VESPERTINO 

ATIVIDADE DE MÚSICA COM TIA TAÍS 

ATIVIDADE XEROGRAFADA - desafie a criança a completar a sequência do alfabeto e 

finalizar pintando com capricho a imagem do macaco. 

Plataforma Kids: No vagão jogos, selecionar os lápis e pincel, ABC e divirta-se 

realizando a escrita das letrinhas. 

 

QUARTA- FEIRA 

EDUCAÇÃO INFANTIL – INFANTIL 5 – Dia 3 (08 DE ABRIL DE 2020). 

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. 

 Ouvir e recontar histórias orientando se por temas e ilustrações identificando a 

sequência dos acontecimentos. 

ROTINA DE ATIVIDADES 

MATUTINO 

ACORDAR - Higiene pessoal 

 CAFÉ DA MANHÃ 

MOVIMENTANDO O CORPINHO- Brincadeira Mico tuco. 

 



 
 

 

 

 

Para esta atividade reúna a família e encontre um local para brincar com o seu filho. Diga 

que vão brincar de “Mico Tuco”. Simule que está fazendo cócegas em você mesmo cantando 

(mico tuco) depois, faça cócegas um no outro (tico tuco). Aproveite momento para descontrair 

e darem muitas risadas.  

Sugestão de link com a música: https://youtu.be/4kkyWzjXL6c 

ATIVIDADE DE INGLÊS: 

      ALMOÇO E DESCANSO 

      VESPERTINO 

ATIVIDADE XEROGRAFADA 

 Vamos fazer à tarefinha? 

Convide a criança para realizar a atividade escrita, nesse momento promova um ambiente 

calmo, aconchegante e faça o reconto da história: O macaco e a mola. Questione: Quem são os 

personagens da história? Onde acontece a história? O que o macaco encontrou dentro da 

mala? Se possível, exibir novamente o vídeo: O Macaco e a Mola, referente ao livro da autora 

Sônia Junqueira.  

https://youtu.be/nLpe6Q1V1Bo. 

 Na atividade xerografada solicite que a criança observe as imagens e fale se as sequências dos 

acontecimentos estão de acordo com a história do Macaco e a mola. Depois, peça que ela 

pinte o quadro que não está correto. Finalizar convidando-a para realizar o desenho da parte 

da história que mais gostou. 

 Massinha: Vamos exercitar a coordenação motora fina. Que tal incentivar as crianças a 

reproduzirem por meio da massinha o macaquinho, a mala... Reutilizando a massinha 

confeccionada na segunda. 

 

QUINTA-FEIRA 

EDUCAÇÃO INFANTIL – INFANTIL 5 – Dia 4 (09 DE ABRIL DE 2020). 

 Campos de experiências: 

 O eu, o outro e o nós. 

 Corpo, gestos e movimentos. 

 Escuta, fala, pensamento e imaginação.  

       Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento: 

https://youtu.be/4kkyWzjXL6c
https://youtu.be/nLpe6Q1V1Bo


 
 

 

 

 

 (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. 

 Estimular a consciência fonológica por meio da fala, escuta e escrita espontânea. 

             ROTINA DE ATIVIDADES 

       MATUTINO 

      ACORDAR - Higiene pessoal 

            CAFÉ DA MANHÃ- 

BRINCANDO COM O CAÇA PALAVRAS- 

Por meio material disponibilizado no site, inicie uma brincadeira divertida com o seu filho.  

ATIVIDADE DE INGLÊS: 

      ALMOÇO E DESCANSO 

      VESPERTINO 

ATIVIDADE XEROGRAFADA- desafie a criança a compreender o som pronunciado pelo 

adulto e solicite que ela escreva de forma espontânea as letras que formam a palavra. Vale 

ressaltar a importância de preparar um ambiente silencioso e calmo para que a mesma possa 

concentrar com facilidade e escutar claramente as palavras que serão faladas. A criança é 

quem deverá realizar a atividade, o adulto será o mediador dando suporte para que a 

atividade seja realizada com prazer e autonomia.  

 Vamos dançar que tal gastar um pouco de energia? 

Plataforma Play Kids: No vagão, selecione vamos dançar e, divirta-se com sua família! 

ATIVIDADE ENSINO RELIGIOSO TIA ANDRESSA 

SEXTA-FEIRA 

EDUCAÇÃO INFANTIL – INFANTIL 5 – Dia 5 (10 DE ABRIL DE 2020). 

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. 

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

quantidade. 

           ROTINA DE ATIVIDADES 

     MATUTINO 

     ACORDAR - Higiene pessoal 

           CAFÉ DA MANHÃ- 

           MOVIMENTANDO O CORPINHO COM TIO SAULO 

Vamos cantar? 

Convide o seu filho para cantar com você algumas musicas que envolvem contagem. 

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

 Observação: Os professores enviaram músicas para a turma. 

      ALMOÇO E DESCANSO 

      VESPERTINO 

BRINCADEIRA- DINÂMICA: 

 Escolha um objeto que contenha uma quantidade significativa de peças. Proponha ao seu filho 

que organize as peças em conjunto separados. 

Exemplo: O adulto fala o numeral e a criança pega a quantidade que representa o número. E 

assim sucessivamente trabalhando os numerais até 10. 

ATIVIDADE XEROGRAFADA- desafie a criança na escrita dos numerais e finalize com uma 

linda pintura na atividade.  

Plataforma Kids: No vagão Aprenda em casa, selecionar matemática, números e divirta-se! 

 

 

 

 


