
 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 

MATERNAL II 

 
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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Unidade 1: Eu, minha escola e meus colegas. 

• Dia Mundial da atividade Física. 

1. Assistam, juntos, ao vídeo com este tema e façam as atividades propostas. 

2. Pergunte à criança qual atividade física ela gostaria de fazer se for preciso, cite 
exemplos e explique-os. 

 

• Frutas (alimentação saudável). 

1. Pergunte qual a fruta predileta da criança. A partir dessa informação, questione: qual a 
cor dela, qual o formato, como ela come (amassada, geladinha, de colher, com as mãos, 
se tem caroço). 

2. Caso tenha em casa, exponha várias frutas para a criança e conversem sobre o nome, 
sabores, cores e se a predileta dela está ali. Comente sobre a sua preferência também. 

3. Questione se a criança sabe o benefício que as frutas trazem à nossa saúde. Comente 
sobre as vitaminas que deixam nosso corpinho mais forte e que ajudam a evitar a 
doença. 

4. Aproveite para perguntar o que mais há como alimento saudável. Pergunte sobre 
alimentos que ele já conheça e depois faça comparações. Ex: A cenourinha é mais 
saudável do que o biscoito? Observe o que a criança já construiu de conceitos. Explique 
novamente, se necessário. 

 

• Hábitos de higiene. 

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

2. Pergunte à criança quais hábitos de higiene ela faz todos os dias. Aproveite para 
perguntar se você precisa insistir para que ela os realize. 

3. Utilizando uma boneca / boneco / urso de pelúcia, simule as partes do corpo que 
precisam ser lavadas no banho. 

4. Juntos, sigam até o banheiro e peguem os materiais de higiene. Diga para que serve 
cada um. 

5. Reforce a necessidade de escovar os dentes. Para mostrar no concreto, pegue uma 
caneca e suje-a por fora com farelo de biscoito e água (formando uma massinha). 
Coloque pasta na escova de dentes (uma fora de uso / velha) e escove a caneca 
fazendo com que perceba que a sujeira foi removida com a escovação. 

 

• O que mais gosta de fazer na escola? 

1. Comece perguntando à criança qual é a parte mais divertida do dia quando ela está na 
escola. Dê exemplos, se necessário. Questione a razão pela escolha feita. 

2. Aproveite para falar sobre a importância da escola e a falta que ela está sentindo nesse 
momento. 

3. Pergunte sobre a amizade com os amiguinhos da turma e a professora. Reforce o 
vínculo positivo entre todos e permita que a criança expresse seus sentimentos. 

4. Procurem, juntos, em casa, qual objeto a criança gostaria de levar para a escola e 
mostrar a todos. Façam uma foto com esse objeto e pergunte a razão pela escolha. 
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• Brincadeira predileta. 

1. Assistam, juntos, aos vídeos que falam sobre as brincadeiras. 

2. Pergunte quais brincadeiras mostradas a criança prefere. 

3. Questione onde a criança tem brincado nesses dias: no pátio da escola, no parquinho, 
em casa? Espera-se que a criança fale sobre os espaços de casa. 

4. Pergunte qual é a brincadeira predileta da criança (não precisa ser as dos vídeos). 
Brinque com ela, se possível. 

5. Simule um faz de conta e deixe fluir naturalmente com a criança. 


