
 
 

 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Estimados pais e/ou responsáveis 

Devido ao momento de isolamento social, e consequentemente a 

suspensão de nossas aulas, continuaremos enviando 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 IV- DIA 01 (Segunda-feira, 04 de maio de 2020). 

UNIDADE TEMÁTICA: Eu, minha escola e meus amigos 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS: 

 O eu, o outro e o nós 

 Corpo, gestos e movimentos 

 Escuta, fala, pensamento e imaginação 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: 

 (EI03EO01) Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas 

têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir; 

 (EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado relacionados à higiene, 

alimentação, conforto e aparência; 

 Fortalecer os laços afetivos na família enfatizando a importância da mãe; 

MOMENTO DA MANHÃ: 

 Bom dia! 

 Momento de oração com a família. 

 Higienização das mãos e escovação dos dentes 

 Café da manhã. 

PRIMEIRA ATIVIDADE DO DIA:  

 

 
 

 

 

  

Mãe, potencializando 

afeto 



 
 

 

 

Durante a semana iremos falar sobre uma pessoa muito especial: “A 

MAMÃE”. O dia das mães é uma data comemorativa criada para homenagear e 

demonstrar amor às mulheres que se tornaram mães. 

Converse com seu filho sobre essa data:  

 O que você sabe sobre o dia das mães? 

 Como a nossa família comemora esse dia?  

 

 

 

 

 

Assista com a mamãe ao vídeo com uma linda música:  
https://youtu.be/bv-q8YBV52 
 

Depois você deverá olhar para a sua mamãe e observar as 

características físicas dela: cor dos cabelos, dos olhos, da pele, etc. 

Caderno de desenho: Representar a mamãe por meio de desenho. 

LANCHE: Higienização das mãos cantando a música:  

MOMENTO LIVRE 

HORA DO ALMOÇO: Higienização das mãos e agradecimento pelo alimento do 

dia. Em seguida, escovar os dentes. 

MOMENTO DA TARDE:  

SEGUNDA ATIVIDADE DO DIA:  

Momento afeto:  

Mamãe converse com seu filho sobre o momento do banho do tempo em 

que ele era bebê e atualmente.  

Em seguida, retome os cuidados da higiene corporal e realize a 

atividade do livro “Vivenciando e Aprendendo” página: 26. 

LANCHE: Oração e higienização das mãos. Em seguida, escovar os dentes. 

 

Fique por dentro 
 

O “Dia das Mães” é um evento que acontece em várias partes do 
mundo e tem como intuito celebrar o amor e o carinho de todos às mães. 

No Brasil, a comemoração é celebrada no segundo domingo do mês de 
maio. Neste dia, é comum as pessoas oferecerem presentes às suas mães e 
enviarem mensagens de amor. 

 

https://youtu.be/bv-q8YBV52


 
 

 

 

AULA DE INGLÊS COM A TEACHER ILANA: 

 Assista a vídeoaula, disponível no site da escola, que a pró Ilana preparou 
para você com muito carinho. 

 Stick on the eyes and the mouth (Adesive os olhos e a boca na face). Book 

page 7. 

 Se divirta com a música: Wash, wash, wash! Áudio Cd 15. 

 
MOMENTO LIVRE 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Estimados pais e/ou responsáveis 

Devido ao momento de isolamento social, e consequentemente a 

suspensão de nossas aulas, continuaremos enviando 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 IV dia 2 (Terça- feira, 05 de maio de 2020). 

 UNIDADE TEMÁTICA: Eu, minha escola e meus amigos 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS: 

 O eu, o outro e o nós 

 Corpo, gesto e movimento 

 Escuta, fala, pensamento e imaginação 

 Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: 

 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 (EI03EF01); 

 Identificar e nomear as letras da palavra mamãe e quantificá-las; 
 (EI03CG05) Coordenar as suas habilidades manuais no atendimento 

adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas. 
 

MOMENTO DA MANHÃ: 

 Bom dia! 

 Momento de oração em família 

 Higienização das mãos e escovação dos dentes 

 Café da manhã 



 
 

 

 

PRIMEIRA ATIVIDADE DO DIA: 

 

 

 

 

Dizem que mãe é tudo igual, só muda de endereço. Será mesmo?  
MAMÃE, palavra pequena, mas com significado infinito, pois quer 

dizer amor, dedicação, renúncia, força e sabedoria. 
Hoje vamos trabalhar com a palavra MAMÃE, você deverá utilizar a 

palavra mamãe em anexo.  
Para realizar essa atividade você precisará de prendedores de roupa 

feitos de madeira. 

 Peça ajuda a um adulto e solicite que ele escreva no pregador as 
letras que formam a palavra MAMÃE; 

 Coloque as letras em ordem, prendendo os pregadores na ficha (em 
anexo) formando a palavra MAMÃE; 

 Em seguida conte a quantidade de letras. 
 

Realize a atividade xerocada registrando o que você aprendeu sobre 
a palavra MAMÃE. 
 

LANCHE: Oração e higienização das mãos. Em seguida, escovar os dentes. 

Momento afeto: 

Convide a mamãe para partilhar o lanche com você e converse sobre 
alguns acontecimentos de suas vidas. 

MOMENTO LIVRE 

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

alimento do dia. Em seguida, escovar os dentes. 

MOMENTO DA TARDE: 

SEGUNDA ATIVIDADE DO DIA: 

Realize a atividade gráfica proposta no livro: “Atividades 
Grafomotoras”, página 10. 

 

 



 
 

 

 

LANCHE: Oração e higienização das mãos. Em seguida, escovar os dentes. 

AULA DE MÚSICA: Pró Taís 

 Assista a vídeoaula de musicalização disponível no site da escola, que a pró 

Taís preparou para você com muito carinho. 

 
MOMENTO LIVRE 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Estimados pais e/ou responsáveis 

Devido ao momento de isolamento social, e consequentemente a 

suspensão de nossas aulas, continuaremos enviando 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 IV- DIA 03 (Quarta-feira, 06 de maio de 2020).  

UNIDADE TEMÁTICA: Eu, minha escola e meus amigos 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS: 

 O eu, o outro e o nós 

 Corpo, gesto e movimento 

 Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

 Escuta, fala, pensamento e imaginação 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: 

 EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, 

alimentação, conforto e aparência; 

 Manipular materiais para aperfeiçoar as habilidades manuais de recortar 
e colar; 
 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 (EI03EF01).  
 Identificar as letras do nome da mamãe e quantificá-las. 

 

 



 
 

 

 

MOMENTO DA MANHÃ 
 

 Bom dia! 
 Oração em família 
 Higienização das mãos e escovação dos dentes 
 Café da manhã 

 
PRIMEIRA ATIVIDADE DO DIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Converse com a sua família sobre a importância da mamãe, 

evidenciando os sentimentos: carinho, amor, proteção... 

Em seguida, faça uma massagem relaxante em sua mãe e converse 

sobre o nome dela, procurando saber: Quem escolheu? Qual o seu significado? 

Com que letra começa? Com que letra termina? Quantas letras ele tem? 

Após, realize a atividade xerocada em anexo (Recorte e colagem com o 

nome da mamãe). 

LANCHE: Oração e higienização das mãos. Em seguida, escovar os dentes. 

MOMENTO LIVRE 

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

alimento do dia. Em seguida, escovar os dentes. 

MOMENTO DA TARDE:  

SEGUNDA ATIVIDADE DO DIA:  

Assista com a mamãe ao vídeo: “Palavra Cantada - Lavar as Mãos” 

https://youtu.be/CaTXgmHyMSk 

 

Em seguida, realize as atividades no livro “Vivenciando e 

Aprendendo”, páginas 27 e 28. 

 

LANCHE: Oração e higienização das mãos. Em seguida, escovar os dentes. 

MOMENTO LIVRE 

 

“Mãe, você é o presente 
que Deus me deu!” 

file:///D:/Desktop/VAL/Palavra%20Cantada%20-%20Lavar%20as%20Mãos
https://youtu.be/CaTXgmHyMSk


 
 

 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Estimados pais e/ou responsáveis 

Devido ao momento de isolamento social, e consequentemente a 

suspensão de nossas aulas, continuaremos enviando 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 IV- DIA 04 (Quinta-feira, 07 de maio de 2020). 

UNIDADE TEMÁTICA: Eu, minha escola e meus amigos 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS:  

 O eu, o outro e o nós 

 Corpo, gesto e movimento 

 Escuta, fala, pensamento e imaginação 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

 (EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, 

alimentação, conforto e aparência; 

 Reconhecer a importância da figura da mãe demonstrando valores como 
respeito, obediência e compreensão; 

 (EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em 
portadores conhecidos, recorrendo às estratégias de observação gráfica e 
de leitura. 
 

MOMENTO DA MANHÃ 
 

 Bom dia! 
 Oração em família 
 Higienização das mãos e escovação dos dentes 
 Café da manhã 

 
PRIMEIRA ATIVIDADE DO DIA: 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 

Os valores morais começam a ser formados desde que nascemos e a 
sua construção resulta da experiência vivida pelas crianças e adultos ao se 
relacionarem com o mundo e seus pares e é da afetividade que surgem os 
valores através das trocas. 

 

Mamãe converse com o seu filho sobre: RESPEITO, AMOR, 
OBEDIÊNCIA, GENTILEZA, PERDÃO, UNIÃO E COMPREENSÃO.  

 
Em seguida, realize a atividade xerocada em anexo (Recortar e colar 

as qualidades da mamãe – palavras em anexo) 
 

LANCHE: Oração e higienização das mãos. Em seguida, escovar os dentes. 

MOMENTO LIVRE: 
 

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

alimento do dia. Em seguida, escovar os dentes. 
 
MOMENTO DA TARDE:  

SEGUNDA ATIVIDADE DO DIA:  

AULA DE ENSINO RELIGIOSO: PRÓ EDENÍSIA - INFANTIL IV “A”  

 Tema: A família de Jesus! Mãe, presente de Deus! - Assista a vídeoaula, 
disponível no site da escola, que a pró Edenísia preparou para você com 
muito carinho. 

 
AULA DE ENSINO RELIGIOSO: PRÓ ANDRESSA - INFANTIL IV “B, C e D”  
 
 Assista a vídeoaula, disponível no site da escola, que a pró Andressa 

preparou para você com muito carinho. 

LANCHE: Oração e higienização das mãos. Em seguida, escovar os dentes. 

Peça para a mamãe mostrar para você os produtos de higiene pessoal 

que tem em sua casa e lhe diga para que eles são usados. Observe os nomes 

destes produtos e identifique a letra inicial, final e quantidade de letras. 

Em seguida, realize as atividades no livro “Vivenciando e 

Aprendendo”, páginas 29 e 31. 

 

 
 

 

MOMENTO LIVRE 

 



 
 

 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Estimados pais e/ou responsáveis 

Devido ao momento de isolamento social, e consequentemente a 

suspensão de nossas aulas, continuaremos enviando 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 IV- DIA 05 (Sexta-feira, 08 de maio de 2020) 

UNIDADE TEMÁTICA: Eu, minha escola e meus amigos 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS: 

 O eu, o outro e o nós 

 Corpo, gesto e movimento 

 Traços, sons, cores e formas 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

 (EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em 
portadores conhecidos, recorrendo às estratégias de observação gráfica e 
de leitura. 

 (EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando 
múltiplas linguagens (desenhos, registro por números ou escrita 
espontânea), em diferentes suportes; 
 Reconhecer a importância da figura da mãe demonstrando afeto. 

 
MOMENTO DA MANHÃ 
 

 Bom dia! 
 Oração em família 
 Higienização das mãos e escovação dos dentes 
 Café da manhã 

 
PRIMEIRA ATIVIDADE DO DIA: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
 
 

Assista ao vídeo que a pró preparou para você com a história “Se as 
coisas fossem mães”, de Sylvia Orthof, disponível no grupo do Infantil IV. 

 
Em seguida, realize a atividade no livro: “Ciranda de Livros”, onde 

você fará o desenho da história e deixará registrada a sua opinião. 
 
Mamãe escreva para o seu filho a ficha técnica do livro de onde essa 

história foi retirada. 
 

Título: Se as coisas fossem mãe 
Autor (a): Sylvia Orthof 
Editora: Nova Fronteira 
 

LANCHE: Oração e higienização das mãos. Em seguida, escovar os dentes. 

MOMENTO LIVRE: 
 

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

alimento do dia. Em seguida, escovar os dentes. 
 
MOMENTO DA TARDE:  

SEGUNDA ATIVIDADE DO DIA:  

AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA COM O PROFESSOR SAULO E A 

PROFESSORA MÔNICA.  

 Assista a vídeoaula, disponível no site da escola, que o professor Saulo e a 
pró Mônica prepararam para você com muito carinho. 

 

LANCHE: Oração e higienização das mãos. Em seguida, escovar os dentes. 

MOMENTO LIVRE:  

 

 

 

 

 

 

 
 


