
 
 

 

 

 

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 IV– DIA 1 (06 de abril 2020) 

Unidade Temática: Eu, minha escola e meus colegas. 

Campos de Experiências:  

 Eu, o outro e o nós. 
 Escuta, fala, pensamento e imaginação.  

 
Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento: 

 (EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidados relacionados ao conforto, à 
higiene, à alimentação e à aparência. 

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

 Conscientizar sobre a importância da higienização do corpo. 
 Reconhecer em rótulos e embalagens a letra inicial dos nomes dos 

produtos. 

MOMENTO DA MANHÃ: 

 Momento de oração com a família; 

 Higienização das mãos e escovação; 

 Café da manhã. 

Papai e mamãe conversem com seu filho sobre a situação atual e os cuidados 
com a higiene destacando a presença do CORONAVÍRUS em nossa 
sociedade. 

Após a conversa assistam ao vídeo na PLATAFORMA PLAYKIDS. Lá vocês 
encontrarão um vagão chamado “Higiene pessoal”. No vídeo “Atchim!”, a 
personagem vai trazer alguns cuidados que precisamos ter para combater o 
coronavírus. Após assistirem ao vídeo com a criança, questionem o que ela 
observou e proponham que produza um desenho de cuidados que são 
necessários para combater essa doença. Aproveitem e compartilhem juntos, 
nos grupos de WhatsApp da família e de amigos e no Instagram da escola o 
que que a criança aprendeu. Desta forma, ela poderá ajudar outras pessoas 
também. 



 
 

 

 

 

MOMENTO LIVRE: Brincadeira e lanche lembrando sempre de lavar as mãos. 

HORA DO ALMOÇO: Não se esqueça de higienizar as mãos para o almoço e 
após, escovar os dentes. 
 
MOMENTO DA TARDE:  
 
VIVÊNCIANDO: 
 
Peça ajuda da família, procure embalagens de produtos de higiene e organize 
um cantinho simbólico chamado “Hora da Higiene”. Planejem toda a 
organização desse espaço: o que deve ser necessário para a higienização do 
corpo e boa saúde. (Ex: embalagem de shampoo, sabonete, cotonete, 
perfume, hidratante, álcool em gel etc.) Explorem esse cantinho de forma lúdica 
destacando a letra inicial de cada produto. 

Mantenha o cantinho, durante certo período, até as crianças não mostrarem 
mais interesse.  

Escreva a letra inicial de cada produto e cole nas embalagens 
correspondentes. 

ATIVIDADE DO DIA: Realizar a atividade disponível no site.  

INGLÊS: Professora Ilana (vídeo aula: música “Hello”). 

HORA DO LANCHE: Higienização das mãos 

PLATAFORMA PLAYKIDS: No vagão “Higiene pessoal” assista ao vídeo: 
“Lava as mãos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

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 IV- DIA 02 (07 DE ABRIL) 

UNIDADE TEMÁTICA: Eu, minha escola e meus amigos. 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS: 

 O eu, o outro e o nós. 

 Corpo, gesto e movimento. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

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

diversos. 

 (EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado relacionados à higiene 

pessoal, alimentação, conforto e aparência. 

MOMENTO DA MANHÃ: 

 Bom dia! 

 Momento de oração com a família, 

 Higienização das mãos e escovação; 

 Café da manhã. 

Retome com as crianças sobre a importância e o cuidado com da higiene 

pessoal para termos uma boa saúde. 

Explore o cantinho da higiene montado no dia anterior relembrando as atitudes 

de higiene que devemos ter ao longo do dia. 

Com auxílio de um adulto pesquise e recorte rótulos de produtos que usamos 

na nossa higiene pessoal. 

Em seguida, cole-os na atividade xerografada em anexo. 

 



 
 

 

 

 

Explore a leitura dos rótulos, estimulando a criança a identificar elementos 

gráfico-visuais e a tentar atribuir-lhes significado: imagens (ilustrações, fotos), 

símbolos, figuras geométricas, tipos de letras, números, cores, o próprio 

formato das embalagens etc. 

Faça contagem das letras que formam os nomes dos rótulos que você colou, 

agora faça a correspondência da quantidade utilizando sementes de feijão.  

Não se esqueça de registrar por meio de fotos e compartilhar com seus 

colegas, amigos, familiares, professor, etc. 

 

MOMENTO LIVRE: Brincadeira e lanche lembrando sempre de lavar as mãos. 

HORA DO ALMOÇO: Higienização das mãos e oração em agradecimento ao 

alimento do dia. 

VIVENCIANDO: Aproveite o cantinho da higiene e promova uma brincadeira 

diferente utilizando os rótulos disponíveis e outros que você encontrar em casa. 

Use a imaginação e criem dinheirinhos e monte uma vendinha, utilizando 

caixas de papelão ou outros materiais disponíveis em casa.  

Brinquem, criem e abusem da imaginação e não se esqueçam de registrar 

esse momento em família. 

HORA DO LANCHE: Higienizar as mãos para mantermos a nossa saúde em 

dia. 

ATIVIDADE DO DIA: Atividade gráfica em anexo.  

Assista ao vídeo: Aprender os números - Numerais para Educação Infantil - 

Vídeo educativo para crianças, disponível em: 

 https://www.youtube.com/watch?v=S_7KBLZZnRM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S_7KBLZZnRM


 
 

 

 

 

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 IV– DIA 3 (08 de abril 2020) 

Unidade Temática: Eu, minha escola e meus colegas. 

Campos de Experiências:  

 Eu, o outro e o nós. 
 Escuta, fala, pensamento e imaginação.  

 
Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento: 

 (EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidados relacionados ao conforto, à 
higiene, à alimentação e à aparência. 

 Conscientizar sobre a importância da higienização do corpo. 
 Traçar na caixa sensorial algumas letras do alfabeto. 
 Reconhecer em rótulos e embalagens a letra inicial dos produtos e 

registrá-las na atividade gráfica. 
 

 MOMENTO DA MANHÃ 

 Momento de oração com a família; 

 Higienização das mãos e escovação; 

 Café da manhã. 
 

ATIVIDADE DO DIA: 
 
Monte uma caixa sensorial. Para isso, pegue um recipiente plástico e dentro 
dele coloque sal, farinha, farinha de milho, ou areia, como mostra o modelo 
abaixo. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 
 
Quando a caixa estiver pronta, peça à criança que trace as letras já 
trabalhadas (letras do seu nome, letras da palavra HIGIENE, letra inicial do 
nome dos colegas, etc.). 

MOMENTO LIVRE: Brincadeira e lanche lembrando sempre de lavar as mãos. 

HORA DO ALMOÇO: Não se esqueça de higienizar as mãos para o almoço e 
após, escovar os dentes. 
 
MOMENTO DA TARDE: 
 
VIVÊNCIANDO: 

Entregue à criança uma folha de revista e solicite-a que amasse a folha 
com uma mão e, em seguida, com a outra. Depois da bolinha pronta, imagine 
que seja um sabonete e lave todas as partes do seu corpo, nomeando-as. Use 
a sua imaginação. 

Quando estiver ensaboado, abra a folha e rasgue-a em pequenos 
pedacinhos, simulando a água do chuveiro. 

 
Durante essa atividade, sugerimos que assistam ao vídeo musical da 

dupla Patati Patatá, “Chuveiro, chuveiro”, disponível em:  
https://www.youtube.com/watch?v=K0CqB737kj8 
 
USANDO A CRIATIVIDADE:  

Com os pedacinhos de papel que você picou faça uma colagem bem 
interessante. 

ATIVIDADE DO DIA: Realizar a atividade disponível no site.  

INGLÊS: Professora Ilana (vídeo aula: cores). 

MOMENTO LIVRE: Brincadeira e lanche lembrando sempre de lavar as mãos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Querida criança, 

Durante este período que antecede a Páscoa sugerimos que você 
acesse os links abaixo:  

 3 Palavrinhas – História da Páscoa, disponível em:  
              https://www.youtube.com/watch?v=gZXManvOUL8 
 

 Bob Zoom – Coelhinho da Páscoa – Vídeo Infantil Musical Oficial, disponível: 
              https://www.youtube.com/watch?v=0zDxJBzPzYg 

 
Desejamos a você uma Feliz Páscoa em comunhão com sua família e 

com Deus! 

Beijinhos carinhosos!!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K0CqB737kj8
https://www.youtube.com/watch?v=gZXManvOUL8
https://www.youtube.com/watch?v=0zDxJBzPzYg


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


