
 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 

MATERNAL I 

 
Sr. Responsável, 
 

Nossas crianças, seu protagonismo e sua aprendizagem são os objetivos que a escola e a 
família têm em comum. 

A cada faixa etária, o ritmo para a aquisição e assimilação do novo conteúdo se diferencia. O 
essencial para a construção da aprendizagem na fase da Educação Infantil é a vivência, 
experiência no concreto e revisitar cada conteúdo. 

Acreditamos que, nessa parceria, é importante que tenham o esclarecimento de que: 

1. Todas as videoaulas oferecidas precisam ser assistidas pelo responsável, primeiramente, a fim 
de se organizar para incluir o aluno no universo que será proposto. 

2. Observar se a aula incluirá o uso de materiais como: cola, papel, tesoura, lápis de cor, revista. 
E já separar, evitando pausas desnecessárias que provoquem a perda da atenção e desvio de 
foco nas crianças. 

3. Atividades lúdicas que utilizam músicas, danças, brincadeiras e similares envolvem muito mais 
a criança do que um simples papel. 

4. A repetição de conteúdos e atividades é fator direto ligado à fixação do que foi visto. Não há 
problemas, então, em repetir alguma brincadeira ou em ver novamente algum vídeo. Lembre-
se de que cada um tem seu ritmo de aprendizagem. 

5. Procure estabelecer o mesmo horário, todos os dias, para que a criança se envolva nas 
atividades propostas pela escola. Desta forma, ela perceberá que há uma rotina a ser seguida. 
Nesta fase, a construção e a percepção da rotina são fundamentais e auxiliam na disciplina. 

6. Caso seja possível, reserve um ambiente calmo para estes momentos. Pouco ruído externo, 
com menos interrupção e livre de distrações. (TV ligada à toa, brinquedos espalhados que não 
serão úteis, etc.) 

7. Em certas propostas, mesa e cadeira são necessárias. Mas nem sempre será assim. Não se 
esqueça de que atividades como sentar-se no chão para brincar, deitar, pular, podem oferecer 
muito mais à criança. 

8. Sua companhia, apoio e paciência neste momento delicado serão suportes para que a criança 
aprenda e não sobre espaço para ansiedade. 

 

 

 

Vamos às orientações de atividades desta semana. 

As atividades deverão ser feitas ao longo da semana, evitando a exaustão e o desinteresse do 
aluno. 
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 O aluno precisa compreender-se no mundo. Por isso é importante que ele se observe, veja 
como funciona o corpo dele e quais respostas ele dará ao mundo externo e suas provocações. 

Bloco temático: Meu Corpinho 

• Sensações do corpo: fome, frio, vontade de fazer xixi. 

1. Assistam, juntos, ao vídeo com este tema. 

2. Pergunte à criança o que ela está sentindo nesse momento. (fome, frio, calor) 

3. Converse com ele sobre o sinal que o corpinho dá, quando há vontade de ir ao banheiro, 
aproveite para lembrá-lo que por isso já não usa mais fralda. (caso o desfralde tenha 
sido feito.) 

4. Mostre que há elementos que podem provocar as sensações do corpo. Ex: o ar-
condicionado pode nos fazer sentir frio, o cheiro daquela comida gostosa pode nos fazer 
quere comer, etc. 

5. Permita que ele expresse suas sensações e valorize sua maneira de demonstrar. 

 

• Sentidos e órgão: tato, olfato, visão, audição e paladar. 

1. Assistam, juntos, ao vídeo com este tema. 

2. Proponha à criança que ela sinta o cheiro do seu perfume. Pergunte o que ela acha 
sobre o cheiro. Faça o mesmo com um alimento. 

3. Pergunte qual foi a parte do corpo que ela usou para sentir os cheiros. Peça que ela 
indique com os dedinhos essa parte do corpo. 

4. Faça a mesma experiência, usando:  
Tato: blusas, brinquedos duros, ursinhos de pelúcia, gelo, etc. 
Visão: livros coloridos, quadros, retratos, espelho. 
Audição: músicas, ruídos provocados por objetos se batendo (tampa de panela, por 

exemplo), vozes, sons de animais. 
Use variações de volumes: alto, baixo, agradável, insuportável. 

5. Brinque com a criança colocando objetos no saquinho e de olhos vedados, apenas 
tocando, tentem acertar o que é. Sugestão: chupeta, peças de montar, cotonete, 
algodão, lápis. 

 

• Esquema corporal / partes do corpo. 

1. Assistam, juntos, ao vídeo com este tema. 

2. Recorte de jornais / revistas imagens das partes do corpo. Mostrando cada uma, 
pergunte o nome e peça para a criança indicar no seu corpinho aquela parte. 

3. Se desenhe em um papel com alguma parte do corpo faltando. Pergunte para a criança 
se está faltando alguma coisa. Depois, peça a ela que desenhe essa parte. Não interfira 
no desenho dela. 

4. Peça que a criança se desenhe. Depois, peça para ela te mostrar onde está cada parte 
do corpo no desenho. 

5. Cantem juntos a música “Fui ao mercado” e, em cada parte do corpo cantada, toque em 
seu corpo para servir como exemplo, para que a criança toque a mesma parte no dela. 
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• Páscoa. 

1. Assistam, juntos, ao vídeo com este tema. 

2. Faça uma caça aos ovinhos (podem ser bolinhas de papel) pela casa. 

3. Pinte o rostinho da criança feito coelho e tirem fotos juntos. 

4. Cantem juntos a musiquinha “Coelhinho da Páscoa” e peça para a criança desenhar 
ovos da Páscoa que o coelho trouxe. 

 


