
                                                                     

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 

 DE ÁLVARES MACHADO    

EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL                                                             

ORGANIZAÇÃO SEMANAL DAS ATIVIDADES  

Escolas Municipais de Educação Infantil 

Infantil  I  e  Infantil  II 

Senhores Pais Ou Responsável  
 É muito importante neste momento que os pais mantenham uma rotina estudo e atividades 
educativas com os pequenos. “O ideal é que as crianças estudem em casa no mesmo período 
da escola. Se ia de manhã que estude neste horário, se for à tarde, da mesma forma”. É preciso 
também ficar atento para não ceder às tentações de relaxamento que o ambiente domiciliar 
provoca. “O período de isolamento está longe de ser férias e exige responsabilidade e 
organização das famílias. Se a criança se mostrar indisposta, insista”,  
Muitos pais e mães que estão preocupados em manter uma rotina pedagógica com os filhos, no 
entanto, não sabiam por onde começar. Por isso, separamos algumas dicas de atividades 
educativas que podem ser conduzidas pelos pais em casa. 
Com objetivo de dar continuidade ao seu desenvolvimento cognitivo, emocional, social e motor. 

Não é o momento de sair para passear, devemos evitar locais fechados e aglomerações com 

objetivo de frear a transmissão do vírus. Evite o uso exagerado de TV e celulares. 

Desenvolva com seu filho (a) as atividades propostas e vivencie com eles momentos únicos de 

afetividade e desenvolvimento. 

 

ORGANIZE OS HORÁRIOS E AMBIENTES DIÁRIOS DO SEU FILHO (a) EM CASA: 

 AO ACORDAR DEVERÃO AJUDÁ-LO NA HIGIENE PESSOAL E NO SEU CAFÉ DA MANHÃ; 

 CONVERSE COM ELE (a) SOBRE QUE DIA É HOJE, DIA DA SEMANA, COMO ESTÁ O TEMPO; 

 MANTENHA UM HORÁRIO FIXO PARA O ALMOÇO E INTRODUZA ALIMENTOS SAUDÁVEIS EM SUAS 

REFEIÇÕES; 

 REALIZE A HIGIENE DAS MÃOS ANTES DE CADA REFEIÇÃO E A HIEGENE BUCAL APÓS AS REFEIÇÕES; 

 

TEMA DA SEMANA – “HIGIENE   PESSOAL” 

Preventiva ao COVID-19. 

 ORGANIZAÇÃO DA SEMANA 

SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA 
QUINTA-

FEIRA 
SEXTA-FEIRA 

 RODA DE 

CONVERSA 

BRINCADEIRA 

CANTADA 

ATIVIDADE 

ATIVIDADE  
HISTÓRIA E 

DESENHO 

ATIVIDADE 

(folha/livro) 

OU JOGOS DE 

REGRAS 

 



 SEGUNDA-FEIRA 

RODA DA CONVERSA – Desligue a TV e reúna a família para conversar. Inicie a conversa perguntando: 

- Porque você não vai para escola essa semana? 

- Você já ouviu falar no CORONAVÍRUS? 

- O que devemos fazer para não contrair o vírus? 

 Em seguida assistam juntos ao vídeo “Juca machuca contra o vírus” acessando o youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=mk9c8WQg6i8 

TERÇA-FEIRA 

MÚSICA : 

 Com o mesmo objetivo acesse ao vídeo “HORA DE LAVAR AS MÃOS” – Turma do seu Lobato 

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

 ATIVIDADE – Folha anexo – Como lavar as mãos (turma da Mônica) 

Esta atividade tem o objetivo de organizar e identificar os fatos em uma sequência temporal 

apresentado em um texto instrucional. 

 

 

QUARTA-FEIRA 

ATIVIDADE – PINTURA COMO USAMOS ÁGUA. 

 

QUINTA-FEIRA 

HISTÓRIA: SUJO EU – https://www.slideshare.net/emcoeliribas/apresentaohistoria-sujo-eu 

 

DESENHO – o desenho amplia o repertório gráfico e imagético da criança, desenvolvendo várias 

linguagens. O adulto precisa acompanhar, observar e interagir com as crianças nas ocasiões em que 

desenham para que este momento proporcione experiências positivas em seu desenvolvimento. 

 

SEXTA-FEIRA 

JOGO DE REGRA – JOGO DA MEMÓRIA 

Nesta atividade a criança terá que classificar as imagens de acordo com semelhanças e diferenças 
montando pares.  

Participantes: 2 pessoas 

Instruções: 

1. Colorir e recortar as fichas; 

2. Embaralhar as fichas com as faces voltadas para baixo; 

https://www.youtube.com/watch?v=mk9c8WQg6i8
https://www.youtube.com/watch?v=gUQYpnKniVI
https://www.slideshare.net/emcoeliribas/apresentaohistoria-sujo-eu


3. Vire duas fichas. Se forem semelhantes, parabéns, você fez um par e passará a vez para o segundo 

participante. 

4. Se os desenhos não coincidirem passar a vez para o segundo participante. 

5. Vence quem formar o maior número de pares. 

 

  
 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NOME:_______________________________________________________DATA:___/___/___ 

 

 

    

- COMO FORMA DE PREVENÇÃO AO VÍRUS DEVEMOS LAVAR AS MÃOS 

REGULARMENTE. 

PINTE, RECORTE OS QUADROS E COLE-OS, NA SEQUÊNCIA CORRETA, NOS ESPAÇOS 

ABAIXO: 

 

COMO LAVAR AS MÃOS: 
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ATIVIDADES – INFANTIL 

 

 1 - ATIVIDADE: BOLICHE COM GARRAFAS - Separar 6 garrafas descartáveis grandes (2 litros) e uma 

bola plástica para brincar de boliche com a criança. - As garrafas deverão ser organizadas em três 

fileiras, uma atrás da outra. Colocar apenas uma garrafa na primeira fileira, duas na segunda e três na 

terceira. Colocar um pouco de água dentro de cada garrafa para que elas permaneçam em pé. Combinar 

com a criança a distância em que irão jogar a bola para tentar derrubar as garrafas. A bola poderá ser 

improvisada, confeccionada com meias, por exemplo: 

ex. - Outras pessoas da casa poderão ser convidadas a participar da brincadeira: 

 

 

 

 

 

2 - ATIVIDADE: BRINCANDO COM RITMOS - O adulto deverá brincar com a criança, com objetos 

domésticos produzindo sons, imitando instrumentos musicais. Selecionar objetos variados, tais como 

colheres de pau, colheres de metal, panelas, tampas, baldes, garrafas, etc. - Dispor os objetos e deixar a 

criança manusear, descobrindo e apresentando para ela os sons que podem ser produzidos com cada. 

Por exemplo: som da colher de pau batendo no balde, som da colher de metal batendo na panela, som 

de uma tampa de panela batendo em outra tampa, etc. - Brincar de cantar músicas conhecidas pela 

família, acompanhando o ritmo com os objetos que estão imitando instrumentos musicais 

Ex: - Outras pessoas da casa poderão ser convidadas a participar da brincadeira 

 



 

  

 

3 - ATIVIDADE: TRILHA COM OBSTÁCULOS - O adulto deverá organizar uma trilha para a criança 

percorrer colocando obstáculos deferentes. Para isto, poderá utilizar e dispor almofadas, bancos, 

banquetas, cadeiras, sofás, colchões, escadas, tábuas de madeira, caixas de papelão, etc. - A criança 

terá que percorrer a trilha vencendo os obstáculos (passando por baixo da cadeira, por cima do banco, 

por dentro da caixa de papelão, caminhando sobre a tábua como se fosse uma ponte, etc). - O adulto 

deverá estimular a imaginação da criança dizendo, por exemplo, que se pisar fora da ponte o jacaré vai 

pegar o pé; dizer que a trilha leva até uma ilha com tesouro etc. 

 

4 - ATIVIDADE: VAMOS BRINCAR DE SOLTAR PIPA! Materiais: sacola plástica, linha ou barbante. 

Amarre um barbante nas duas alças da sacola, unindo-as e deixando um pedaço de barbante, onde a 

criança vai segurar o brinquedo. Com o brinquedo pronto demonstre que ao correrem, a PIPA (sacola) 

vai voar 

Desenho livre 

Separe folhas de papel, canetas coloridas, tintas, pincel e deixe a imaginação tomar conta. Ao 

final da atividade, vale expor as obras-primas em uma galeria de arte da família. 

  Desenho Maluco 

. Nessa brincadeira, cada participante recebe uma folha em branco. O primeiro passo é 

desenhar uma cabeça no alto da folha. Depois, dobram-se os papéis e as folhas são trocadas 

entre os participantes. Em seguida, cada participante continua o desenho na folha que recebeu. 

Repetindo as instruções, as folhas são novamente trocadas. Assim, cada criança desenha uma 

parte, da cabeça aos pés. No fim, abra os papéis e veja os desenhos que se formaram. Com 

certeza, vão ficar muito divertidos, com direito a cada participante deixar a sua marca neles. 

 Trabalhando as cores     Alerta cor 

Essa brincadeira pede um espaço grande! Uma pessoa é escolhida para ser o pegador e os 

demais ficam espalhadas pelo cômodo. O pegador diz “alerta cor!” e os demais perguntam “que 

cor?”. O pegador, então, escolhe uma cor e todos deverão tocar em algo dessa cor para ficarem 

salvos, caso contrário, poderão ser pegos. 

 

 



 

Liga pontos  -  Sequência numérica 

Descubra qual é o desenho e pinte bem bonito!! 

 

 

 

 

 

 


