
 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PRÉ-ESCOLA 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 

Musicalização / 
tambor 

Conceito de    
parado / movimento 

Conceito de    
parado / movimento 

Dia do Índio Dia do Índio 

 
Essas atividades encontram-se a seguir. 
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Unidade 1: Eu, minha escola e meus colegas. 

• Musicalização / Tambor 

1. Assista ao vídeo com os pequenos. Deixe-os experimentarem, produzirem o som do 
tambor em vários objetos da casa. 

2. Vamos brincar com eles de explorar e produzir músicas a partir das combinações 
rítmicas que organizamos. Também vamos trabalhar com a comunicação deste texto 
musical que produzimos, por meio de representação do desenho. 

3. Peça que selecionem objetos da casa que julguem ter um som muito próximo ao do 
tambor. 

4. Convide-os a criarem uma música com os sons dos objetos. 

- Antes de tocar, peça que desenhem a sequência da música, indicando quantas vezes 
bateriam no objeto e qual é ele. Ex: desenhe duas mãos e um balde, desenhe 3 mãos 
e o sofá. 

- Feito isso, coloquem o desenho em um lugar visível para todos e comecem a 
apresentação. 

 

• Conceito de parado / movimento 

1. Assista com a criança ao vídeo com este tema. 

2. Peça para a criança observar ao seu redor o que pode se movimentar e o que não pode.   

3. Proponha para criança a brincadeira de “estátua”. Escolha um líder, a criança anda 
livremente, até que ele diga: “1, 2, 3, estátua! Nesse momento, a criança para no lugar 
fazendo uma pose, o líder faz de tudo para que a criança se mexa e se a criança resistir 
ficando imóvel é declarado vencedor e assume papel de líder. 

4. Separe com a criança, em casa, no baú de brinquedos, objetos que podem se 
movimentar, usando pilhas e baterias e objetos que não tenham essa função. 

5. Liste com a criança o que fazemos durante o dia, se movimentando e parado. 

Exemplo: 

Movimento Parado 

- correr  - dormir 

- nadar  - assistir à tv 

- pular  - leitura 
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• Cultura indígena  

1. Assista com a criança ao vídeo com este tema. 

2. Confeccione com a criança uma peteca, utilizando perfex, um pedaço de barbante e tiras 
de papel colorido, conforme orientação do vídeo. 

3. Escolha um dos alimentos típicos da cultura indígena mostrados no vídeo, para fazer e 
experimentar. 

4. Conte uma história indígena para a criança e faça um desenho referente à história 
contada, em uma folha de ofício (Ex. Curupira, Vitória-Régia, Iara). Procure versões 
infantis, adequadas à faixa etária. 

5. Utilize batom, lápis de olho ou pasta d'água para que a criança pinte o seu rosto como 
os índios. Após, cantar e dançar a música "Vamos brincar de Índio". 

6. Faça junto com a criança a folha de atividades: Viva o Dia do Índio. 

7. Faça junto com a criança a folha de atividades: Viva a cultura indígena. 


