
                                                                        PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES À DISTÂNCIA 
 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL – INFANTIL II 
Período de 18 a 20/3/2020 

 
Estimadas famílias, 
 
Conforme comunicado referente as atividades à distância, esclarecemos que nesta 

primeira semana trabalharemos de forma lúdica a conscientização sobre o Coronavírus, dando 
continuidade ao que já estávamos realizando com as crianças. Para a próxima semana, as propostas 
seguirão de acordo com o planejamento da sala. 

 
Abaixo, encaminhamos as atividades previstas para esta semana. Orientamos para que 

sigam a sequência e as adequem à rotina familiar, de modo que as propostas sejam feitas em família 
aos poucos e de uma maneira brincante.  

 
1- Assistir ao vídeo/música da Turma da Mônica – Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de 

mão. 
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=QAu1o-FTni8 

Este vídeo aborda a importância da higienização e do cuidado com o outro. 
 
2- Sugestão de brincadeira: Mostrar os cuidados de higiene brincando de dar banho em 

um(a) boneco(a) 
Utilizar uma bacia, esponja e sabão. Deixar a criança dar banho no(a) boneco(a), salientando as 
partes que devem ser higienizadas, depois a importância de enxaguar e enxugar. Nesta atividade 
pedimos que se possível fotografem para nos enviar no retorno às aulas, pode ser apenas uma 
foto. 
 
3-  Assistir ao vídeo Lavar as mãos com Sid 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=YyvG-OCkTHM 

Este vídeo também aborda a importância da higienização e do cuidado com o outro. 
 
 
4 – Sugestão de brincadeira: Brincar de bolinha de sabão  

Esta é uma brincadeira que as crianças adoram e elas mesmas conseguem soprar para fazer as 
bolinhas! E quando conseguem é motivo de grande alegria! Caso não tenha um soprador de 
bolinhas, a família pode criar junto com a criança:  Pegue um copinho, coloque água, detergente 
ou sabonete líquido, para fazer as bolhas pode utilizar um canudo! Boa diversão! 
 

 Todos os registros propostos deverão ser entregues, devidamente nomeados, no retorno às 
aulas. 

 Sugestão de leitura às famílias:  
https://desafiosdaeducacao.grupoa.com.br/alunos-dicas-ead-
covid/?fbclid=IwAR1xeOz9H0Wb7hyg620ZNkCrecuGdzClRkb4NdJY3ZCqDLJ10qFMv2V1D
BE 
 
 

Atenciosamente, 

Equipe Pedagógica do Instituto Coração de Jesus 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QAu1o-FTni8
https://www.youtube.com/watch?v=YyvG-OCkTHM


 

Roteiro de estudos – Inglês 

 
Dia 18/03 
 
Infantil. 2 (Shapes, feelings) 

Assista ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=TJhfl5vdxp4 

Repita as palavras que entender 

 

Dia 19/03  

Infantil 2 

Em uma folha sulfite, desenhe todos os objetos que contenham as formas geométricas mostradas no vídeo. Olhe 
pela casa e procure por objetos com o formato de "circle" (círculo), "diamond" (losango), "square" (quadrado) e 
"heart" (coração). Desenhe e depois escreva o nome da forma geométrica em inglês. 

 

Dia 20/03 

 

INFANTIL 2 - Jogue o jogo online: https://pbskids.org/sesame/games/elmos-school-friends/ e 
encontre as formas geométricas.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TJhfl5vdxp4
https://pbskids.org/sesame/games/seasons-spinner/
https://pbskids.org/sesame/

