
 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. 
 

Enviamos uma sugestão de horário para realizar as atividades desta semana. 
 

Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

Ações do corpo Ações do corpo Observação de si Observação de si Dia do Índio 

 
Essas atividades encontram-se a seguir. 



 
ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS DA SEMANA - EDUCAÇÃO INFANTIL MATERNAL I 

 

Bloco temático: Meu Corpinho 

• Ações do Corpo. 

1. Assistam, juntos, ao vídeo deste tema. 

2. Experimentar com a criança a ação de saltar “baixinho” e pular bem alto, o quanto puder. 

3. Com a música “Pra frente, pra trás” (Xuxa), dance com a criança e mostre os 
movimentos (frente, atrás, pular, mexendo as mãos, tocando o chão). 

4. Utilizando os móveis de casa, proponha um circuito. 

- Se posicione sentado no chão. 

- Ao ouvir a palma, a criança levantará e passará pela cadeira dando uma volta. 

- Em pulinhos, a criança chegará até a mesa. 

 

• Observação de si. 

1. Assistam, juntos, ao vídeo deste tema. 

2. Disponibilizar um espelho e orientar que a criança observe suas características, 
verbalizando cada uma delas, junto a ela, e as partes do corpo. Pedir que ela desenhe 
depois. 

3. Apresentar para a criança, imagens de pessoas diversas, observando suas partes do 
corpo (cabeça, tronco, braços e pernas) e suas características. Perguntando quais 
diferenças existem entre elas e as pessoas mostradas. 

4. Cantar junto com a criança, a música “Cabeça, ombro, joelho e pé” (Xuxa), de frente 
para o espelho (do corpo inteiro se possível). 

5. Auxiliar a criança na construção de um “esquema corporal” feito com recortes de revistas 
(recortar a cabeça de uma gravura, o tronco de outra e as pernas de outra) ou utilizar 
massinha, enfatizando as diversas características possíveis. 

 

• Dia do Índio. 

1. Assistam, juntos, ao vídeo deste tema. 

2. Informalmente, falar da importância que os índios têm no nosso país e onde eles habitam. 

3. Confeccionar junto à criança, o chocalho apresentado no vídeo e um cocar indígena. 
Utilizar a imaginação com os materiais disponíveis em casa. 

4. Mostrar à criança imagens de indígenas, pode ser impressa ou nas telas. 

5. Cantar com a criança “caracterizada” de índio, a música “Vamos brincar de índio”, 
utilizando os objetos confeccionados. Não se esqueça de registar em vídeos ou fotos. 


