
 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PRÉ-ESCOLA 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. 

• Letra C. 

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

2. Procurem, na casa, objetos cujo nomes comecem com a letra C. A cada item 
encontrado, anote o nome em uma folha de papel. Ex: cabide. 

3. Coloque em uma mesa diversos livros e revistas. Peça para a criança olhar as capas e 
pegar pelo menos 2 em que a letra c apareça. Não precisa iniciar a palavra. Pode ser no 
título da obra, nos nomes dos autores... 

4. Brinquem com os nomes de animais. Alternando a vez de fala, cada um deve indicar o 
nome de um animal com a letra C, completando a frase: “Eu dei banho em um _______”. 
Caso a criança diga algum nome que não seja com a letra C, responda: “Ele não quis 
tomar banho”. Depois, escreva o nome do animal que ele falou no papel e peça para ele 
observar que não há a letra C no nome. 

5. Façam, juntos, a folha de atividades: “7 de Abril – Dia Mundial da Saúde”. 
 

• Números 11, 12 / Quantidade. 

1. Em uma folha em branco, faça 12 círculos e escreva os números de 1 a 12. Conte e 
mostre os números correspondentes com a criança. 

2. Amassem 12 bolinhas de papel. Usando um fio (pode ser linha, barbante, fio dental), 
faça um círculo de tamanho suficiente para acertarem, a certa distância, as bolinhas 
dentro da linha. Cada um jogará 12 bolinhas com o objetivo de acertar no círculo. Após 
jogar, contar quantas bolinhas ficaram dentro e quantas ficaram fora. 

3. Em uma folha de papel, corte retângulos e escreva os números de 1 a 12. Com a 
criança, brinque de colar elementos (palitos, feijões etc.) na quantidade dos números 
indicados naquele pedaço de papel. 

4. Façam, juntos, a folha de atividades: “Aprender é bom demais!” 

 

• Entre, ao lado, à frente, atrás 

1. Assistam, juntos, ao vídeo deste tema. 

2. Façam constatações sobre os objetos da casa, usando um termo a cada frase, 
passeando pelos cômodos da casa. Ex: (no banheiro) A toalha está atrás da porta. (Na 
cozinha) O prato está ao lado do copo. 

3. Peça para a criança desenhar duas árvores em um papel e entre elas fazer a colagem 
de alguma imagem de pessoa (recorte de livros antigos ou revistas). Caso não seja 
possível o recorte, que seja feito um desenho. 

4. Utilizando tampinhas de garrafas PETs (ou outro elemento fácil de manusear), brinquem 
com os conceitos e os números, dando comando e alternado a vez do jogo. 

Ex: - Coloque 3 tampinhas ao lado do computador. 

Ex: - Coloque 6 tampinhas atrás do sofá. 

5. Façam, juntos, a folha de atividades: “Fique atento”. 
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• Calendário 

1. Usando um calendário deste ano, marquem juntos as datas de aniversário de todos que 
moram com a criança. 

2. Peça para a criança circular o dia em que estão executando esta atividade, no 
calendário deste mês. (Na agenda do aluno, há um calendário). 

3. Peça para o aluno contar quantos meses há no calendário completo. 

4. Pergunte quais são os dias da semana que o aluno se lembra e peça a ele para riscá-lo 
no mês de abril. 

5. Façam, juntos, a folha de atividades: “Trabalhando com o calendário”. 


