
 
 

 

 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

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 

 

INFANTIL 2  – DIA 1 (06 DE ABRIL DE 2020) 

Unidade Temática: Eu, minha escola e meus colegas 

 Campos de Experiências:  

 Eu, o outro e nós; 

 Corpo, gestos e movimentos. 

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento: 

 (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 

controle para folhear, rasgar, desenhar, pintar entre outros; 

  (EI02EO04)  Comunicar-se com os familiares, buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender.  

 

 1ª Atividade do dia: 

Bom dia !   

Após tomar o café da manhã e escovar os dentes, promover para a criança um momento 

lúdico e descontraído, estimulando a coordenação motora.  

  Com o auxílio de um adulto, entregar folhas de revistas para a criança, solicitar que 

ela rasgue a folha usando as mãos (pode rasgar várias folhas).  

 Com os pedaços de papéis picados será simulado uma chuva de papel. Isso mesmo, 

realizar esse movimento, jogando o papel para cima, contando: - 1,2, 3 e já... chuva de 

papel. Dance, cante, pule e aproveite muito com sua família. 



 
 

 

 

 

 Oferecer água para a criança no decorrer das atividades. 

 

 Plataforma Play Kids: Acesse o vagão de dança e deixe o ambiente da sua casa ainda 

mais divertido.  

 Lavar as mãos para hora do almoço. (seguir a rotina da família) 

 

 2ª Atividade do dia:  

 Meu brinquedo preferido: A criança irá escolher um brinquedo da sua preferência. 

Neste momento ela vai brincar, falar o nome do brinquedo que escolheu, o que ele faz 

e a sua cor.  (ela pode brincar sozinha ou com algum membro da família)  

 

 Lanche: Lavar as mãos antes de lanchar 

Oferecer primeiro a fruta (seguir a rotina da família). 

Estimular a criança a cantar uma música para este momento. 

 

 Momento de musicalização com Tia Taís 

 

 Brincadeira de percepção musical.  https://youtu.be/fwHqfe2i4Eo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/fwHqfe2i4Eo


 
 

 

 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

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! 

 

INFANTIL 2  – DIA 2 (07 DE ABRIL DE 2020) 

Unidade Temática: Eu, minha escola e meus colegas 

 Campos de Experiências:  

 Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações; 

 Corpo, gestos e movimentos. 

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento: 

 (EI02CG04) Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo;  

 Manipular e associar objetos de higiene pessoal; 

 Conhecer a imagem do próprio corpo, descobrindo aos poucos seus limites e 

reconhecendo as sensações que ele proporciona. 

 

 1ª Atividade do dia:   

Bom dia, crianças!   

Café da manhã 

Escovar os dentes, recordando o movimento correto com o uso da escova e o creme 

dental. Não esqueça de escovar a língua e usar o fio dental. 

 

 



 
 

 

 

 

 Conversa informal: Antes de começar a realizar as atividades propostas, iremos 

lembrar que hoje é comemorado o Dia Mundial da Saúde. Converse com a criança 

sobre os pequenos hábitos que ela têm diariamente e que contribuem para uma boa 

saúde, como: tomar banho, lavar as mãos, comer alimentos saudáveis, escovar os 

dentes etc. 

 Recordar os hábitos de higiene pessoal e como ele ajuda nesse momento de 

prevenção ao Coronavírus.  

 

 Na Plataforma Play Kids tem um vagão especial sobre Higiene Pessoal, acesse-o e 

divirta-se com muita alegria. 

             Lavar as mãos 

             Almoço: seguir a rotina da família. 

             Escovar os dentes. 

 2ª Atividade do dia:  

 

 Atividade xerografada: Meu amor, dê um lindo colorido na gravura do creme dental e 

da escova de dente na tarefa enviada. Capriche! 

 Hora do banho: Esse momento será bastante divertido, recordar a importância de 

cuidar do nosso corpinho, usar sabonete, shampoo, perfume, escova, pente, cotonete, 

hidratante e outros. Fazer um breve passeio com o Papai ou a Mamãe pelo banheiro, 

revendo esses produtos. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

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 

 

INFANTIL 2  – DIA 3 (08 DE ABRIL DE 2020) 

Unidade Temática: Eu, minha escola e meus colegas 

 Campos de Experiências:  

 Eu, o outro e nós; 

 Escuta, fala pensamento e imaginação; 

 Corpo, gestos e movimentos. 

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento: 

 (EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões;  

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

 Desenvolver atenção e interesse ao ouvir história. 

 

 1 Atividade do dia:   

 Momento da manhã:  Acordar, tomar café ao lado da família. 

Momento da higiene, escovar os dentes. 

Se tiver alguma atividade em atraso, aproveitar e colocar em dia. 

Ouvir com atenção os comandos dos pais ou responsáveis sobre as atividades. 

 

 



 
 

 

 

 

 Hora da história: Dica de leitura da história “Cachinhos Dourados”. Poderá ser feita 

por meio do livro se a criança tiver ou pelo link disponível no site do Colégio. Explorar 

a história, conversando com a criança sobre a atitude de Cachinhos Dourados. 

Pausa para um lanchinho saudável – lavar as mãos 

 Massinha de modelar: Brincar com a massinha de modelar, enfatizar as cores.  

Explorar a oralidade perguntando: que cor está usando?  

 Moldar os personagens dessa história com a participação de toda a família. 

Momento do almoço em família: Não se esqueça de lavar as mãos e escovar 

os dentes. 

 2ª Atividade do dia:  

ATIVIDADE XEROGRAFADA: Recordar com a criança a história que foi contada 

hoje e em seguida realizar a tarefa com muito carinho.  

PARA IR ALÉM... 

 Dica de receita : 

Mingau de chocolate de Tia Mary 

Ingredientes: 

- 4 colheres de sopa de achocolatado (tipo Nescau) 

- 2 colheres de amido de milho ou maizena  

- 2 colheres de sopa rasa de açúcar 

- 600 ml de leite 

Em uma panela, misture todos os ingredientes antes de levar ao fogo.  

Leve ao fogo mexendo com muito cuidado até engrossar. 

Coloque no prato ou tigela. Sirva quentinho ou gelado.  Uma delicia ! 



 
 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

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 

 

INFANTIL 2  – DIA 4 (09 DE ABRIL DE 2020) 

Unidade Temática: Eu, minha escola e meus colegas 

 Campos de Experiências:  

 Eu, o outro e nós; 

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento: 

 (EI02EO01) Demonstrar atitudes de amor, cuidado e solidariedade na interação com 

crianças e adultos.   

 

  Atividade do dia:   

Café da manhã com a família; 

Escovar os dentes 

 Propor uma manhã de oração ao lado de sua família. 

 Nesta Quinta-feira Santa celebramos o dia em que Jesus Cristo realizou a Última Ceia 

ao lado dos seus Apóstolos. Jesus partiu o Pão, entregou o Vinho e lavou os pés dos 

discípulos em sinal de partilha, humildade e muito amor por todos nós. 

Acesse a linda  história da Páscoa-em https://youtube/Ut7vm1zKGtQ  

 Momento de Ensino Religioso com Tia Andressa 

https://youtube/Ut7vm1zKGtQ


 
 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

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 

 

INFANTIL 2 – DIA 5 (10 DE ABRIL DE 2020) 

 

FERIADO:  SEXTA-FEIRA DA PAIXÃO 

Dia de oração e reflexão em família. 

Que Jesus Cristo renasça em nossos corações e nos livre de todo o mal. 

Feliz Páscoa! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


