
 

 

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 III– DIA 1 (27 de abril 2020) 

Unidade Temática: Eu, minha escola e meus colegas.  

Campos de Experiências:   

• Escuta, fala, pensamento e imaginação 
• O eu, o outro e o nós 
• Corpo, gestos e movimentos 

  
Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento:  

• (EI02EO04) Comunicar-se com crianças e adultos, buscando 
compreendê-los e fazendo-se compreender; 

• Declarar suas preferências alimentares; 
• (EI02CG05) Desenvolver progressivamente a habilidade manual de 

desenhar; 
• (EI02EF01) Expressar oralmente seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões; 
• (EI02CG05) Desenvolver progressivamente a habilidade manual de 

circular; 
• (EI02EF05) Relatar experiências, fatos, histórias ouvidas, filmes ou 

peças teatrais assistidos etc. 
 

MOMENTO DA MANHÃ: 

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

 
PRIMEIRA ATIVIDADE: conversa informal com a criança sobre os 
cuidados que devemos ter com o corpo, enfatizando os hábitos de 
higiene (escovar os dentes; pentear os cabelos; tomar banho; lavar as 
mãos, reforçando a importância de sempre manter as mãos limpas. 
Aproveitar o momento e falar sobre o uso do álcool em gel). Falar sobre 



 

o vírus COVID – 19, dando ênfase na higiene das mãos, do tampar a 
boca ao tossir, entre outros cuidados que devemos ter. 

 Assistir ao vídeo sobre o vírus, até para que as crianças 
entendam melhor o motivo de estarmos sem ir à escola. 
https://www.youtube.com/watch?v=90ydmVKmzOw 

 

MOMENTO LIVRE: Lavar as mãos/ Lanchar/ Brincar. 

 Atividade no módulo “Coleção Vivenciando e Aprendendo”, página 18 (Além 
de uma boa alimentação, você deve ter outros cuidados com o corpo. Observe 
as imagens e circule as que mostram hábitos de higiene pessoal). 

 

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

SEGUNDA ATIVIDADE: relembrar a importância do consumo de frutas e de 
alimentos saudáveis.  Se possível, expor algumas frutas sobre uma mesa, 
deixando que a criança observe cores, formato, textura. Depois, deixar que 
escolha qual fruta deseja comer. Higienizar a fruta escolhida e saboreá-la. 
 

 Atividade no módulo “Coleção Vivenciando e Aprendendo”, página 17 (Qual 
é a sua fruta preferida? Desenhe-a). Disponibilizar hidrocor, lápis de cor ou giz 
de cera. Observar se a criança está segurando o lápis corretamente e lembrá-la 
que o hidrocor é somente para desenhar. 

 
HORA DO LANCHE: Higienização das mãos/ Lanche (fruta!) / Descanso 

- Assistir ao vídeo da história “Saladinha de queixas” 
https://www.youtube.com/watch?v=12hzlSo1-CA  

 

- Senhores Pais, se possível, façam registros da criança realizando as 
atividades, compartilhem com familiares, amigos e enviem para o grupo de 
WhatsApp criado pela professora, como também podem postar no Instagram e 
marcar o colégio (@sacramentinasconquista). 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=90ydmVKmzOw
https://www.youtube.com/watch?v=12hzlSo1-CA


 

 

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 III- DIA 02 (28 DE ABRIL DE 2020)  

Unidade Temática: Eu, minha escola e meus colegas.  

Campos de Experiências:   

• Escuta, fala, pensamento e imaginação. 
• O eu, o outro e o nós; 
• Corpo, gestos e movimentos. 

  
Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento:  

▪ (EI02EO03) Compartilhar objetos e espaços com outras pessoas; 
▪ (EI02EO04) Comunicar-se com crianças e adultos, buscando 

compreendê-los e fazendo-se compreender; 
▪ (EI02CG05) Desenvolver progressivamente a habilidade manual de 

desenhar; 
▪ (EI02EF01) Expressar oralmente seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões; 
▪ Estabelecer contato com diferentes formas de leitura. 

ATIVIDADE DA MANHÃ 

▪ Bom dia! 
▪ Oração da manhã em família; 
▪ Café da manhã; 
▪ Escovação dos dentes (música para escovação 

https://www.youtube.com/watch?v=v7pxOOZq0Cg). 
 

PRIMEIRA ATIVIDADE:  

- Assistir ao vídeo sobre produtos e objetos utilizados na higiene corporal (o link 
será disponibilizado no grupo WhatsApp da turma).  

https://www.youtube.com/watch?v=v7pxOOZq0Cg


 

Depois, com o auxílio de um adulto, as crianças irão montar o “CANTINHO DA 
HIGIENE”, onde apresentarão cada item, dizendo o nome e para que serve. 

 Atividade no módulo “Coleção Vivenciando e Aprendendo”, página 19 
(Desenhe abaixo o hábito de higiene que você mais gosta de fazer). Os pais 
deverão registrar por meio da escrita o que a criança desenhou. 

MOMENTO LIVRE 

AULA DE ENSINO RELIGIOSO. 

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

ATIVIDADE DA TARDE 

SEGUNDA ATIVIDADE: Assistir ao vídeo gravado pela professora sobre a 
leitura de alguns símbolos (link será disponibilizado no grupo).  

 Atividade no módulo “Coleção Vivenciando e Aprendendo”, página 20 (Cole 
abaixo o símbolo que representa a sua escola. Depois fale para o seu 
professor e para seus colegas o que você mais gosta de fazer na escola).  

O que vocês acham em gravar para a sua professora um vídeo ou áudio 
contando o que você mais gosta de fazer na escola? 

OBS: O símbolo está em anexo no final do roteiro. 

 

MOMENTO LIVRE 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 III– DIA 3 (29 de abril 2020) 

Unidade Temática: Eu, minha escola e meus colegas.  

Campos de Experiências:   

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

 
Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento:  

• (EI02EF05) Relatar experiências, fatos, histórias ouvidas, filmes ou 
peças teatrais assistidos etc; 

• (EI02ET07) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima e 
embaixo, acima e abaixo, entre e do lado); 

• Representar graficamente uma idéia; 
• (EI02EO04) Comunicar-se com crianças e adultos, buscando 

compreendê-los e fazendo-se compreender; 
• (EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente 

em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 
 

 MOMENTO DA MANHÃ 

 Bom dia! 

• Momento de oração com a família; 

•  Higienização das mãos e escovação;  

• Café da manhã (Atenção! Comer frutas!) 
 

PRIMEIRA ATIVIDADE: 
 
- Vamos tentar matar um pouco a saudade que estamos da nossa escola? 
Vamos rever alguns espaços! Os espaços serão mostrados no vídeo 
disponibilizado pela professora no grupo WhatsApp. 
 



 

 Atividade no módulo “Coleção Vivenciando e Aprendendo”, página 21 (Que 
tal fazer um passeio pela escola? Observe todos os espaços e, depois, 
desenhe aquele de que você mais gostou. Para deixar seu desenho mais 
bonito, pinte-o). 
 Desenhar de hidrocor e pintar utilizando lápis de cor. Observar como a 

criança segura o material utilizado. 
  
 
MOMENTO LIVRE 

  

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

- Agora é para se divertir! Vamos dançar e cantar um pouco?  

SEGUNDA ATIVIDADE: Relembrar o nome dos colegas, prestando atenção no 
vídeo postado pela professora. Depois, se possível, o adulto escreverá o nome 
dos colegas para que a criança visualize melhor e, assim, possa explorar a 
letra inicial (a escrita deverá ser feita com letra bastão – A B C D E F G H I J K 
L M N O P Q R S T U V W X Y Z). 
 
- Agora é para se divertir dançando e cantando “baby shark”!  

Acessar https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w 

Propor um momento divertido dançando e cantando, pedindo que imagine os 
colegas que gostaria que estivessem agora com ele/ela. 

 Atividade no módulo “Coleção Vivenciando e Aprendendo”, página 22 (Cante 
e dance com seus colegas. Depois, represente, no espaço abaixo, você 
dançando com seus colegas). 

 O adulto que acompanhar a realização da atividade deverá escrever o 
nome de cada colega ao lado de cada desenho feito pela criança. 

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

AULA DE MUSICALIZAÇÃO: dirigida pela pró Taís. 
http://sacramentinasconquista.com.br/categoria/educacao-infantil/atividades-
educacao-infantil/atividades-musica/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w


 

 

 

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 III– DIA 4 (30 de abril 2020) 

Unidade Temática: Eu, minha escola e meus colegas.  

Campos de Experiências:   

• Escuta, fala, pensamento e imaginação. 
• O eu, o outro e o nós 
• Corpo, gestos e movimento 

  
Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento:  

• (EI02EO04) Comunicar-se com crianças e adultos, buscando compreendê-
los e fazendo-se compreender; 

• (EI02ET07) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais de 
desenhar; 

• (EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para 
desenhar; 

• Desenvolver habilidade corporal para se equilibrar-se; 
• Identificar profissões; 

 

ATIVIDADE DA MANHÃ 

▪ Bom dia! 
▪ Oração da manhã em família. 
▪ Escovação dos dentes 
▪ Café da manhã 

PRIMEIRA ATIVIDADE:  

- Assistir ao vídeo disponibilizado pela professora (link será postado no grupo 
WhatsApp).  No vídeo a professora irá explorar o reconhecimento do nome dela 
escrito, nomeando o som das letras. 

 Atividade no módulo “Coleção Vivenciando e Aprendendo”, página 23 (Seu 
professor vai escrever o nome dele na ficha abaixo. Depois disso, você deverá 
desenhar o seu professor). 

OBS: O adulto que estiver acompanhando a realização da atividade deverá escrever 
com letra bastão o nome da professora da criança. 



 

CAMILA 

FERNANDA 

JÓ 

POLYANA 

 

MOMENTO LIVRE 

AULA DE ENSINO RELIGIOSO, dirigida pela professora Andressa 

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

ATIVIDADE DA TARDE 

SEGUNDA ATIVIDADE: Vamos dançar o “PULE E PARE”!  

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

 Assistir ao vídeo que o link será disponibilizado pela professora. Depois, 
providenciar um cinto ou uma corda. Esticar o cinto ou a corda no chão e andar pé 
ante pé se equilibrando. Não se esqueça de registrar o momento. 

 

TERCEIRA ATIVIDADE: conversa sobre o Dia do Trabalho, data que representa 
uma conquista dos trabalhadores em relação às inadequadas condições de trabalho 
a que tiveram de se submeter por anos. Informar às crianças a profissão do papai e  
da mamãe. 

 Assistir ao vídeo sobre algumas profissões disponibilizado pela professora no 
grupo WhatsApp. 

 Atividade no módulo “Coleção Vivenciando e Aprendendo”, página 79 (Desenhe 
uma das pessoas que trabalham na sua escola) 

 

MOMENTO LIVRE 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
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 III– DIA 5 (01 de maio 2020) 

FERIADO DIA DO TRABALHO 
 
 
 
 

Segue o símbolo do colégio para se possível ser impresso (atividade proposta no 
dia 28 de abril). 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 


