
 

 

 

 

QUERIDA FAMÍLIA!  

 

Estamos todos com saudades de vocês, porém esperançosos que logo, 

logo estaremos juntos novamente. Mas enquanto as aulas não retornam, 

precisamos nos esforçar para realizar todas as atividades disponíveis, a fim de 

contribuir para o desenvolvimento contínuo e integral de nossas crianças. 

Não temos palavras para expressar nosso agradecimento e admiração 

pela parceria que vocês têm estabelecido conosco, na realização das atividades 

propostas até aqui. 

A partir de hoje, nosso PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES será postado 

diariamente, aqui no site da escola. Nele, vocês encontrarão os conteúdos que 

deverão ser trabalhados no dia, os vídeos com explicação das professoras 

(quando a atividade exigir) e, por vezes, alguns itens complementares ao 

aprendizado. 

Além do planejamento diário, semanalmente (na segunda-feira de cada 

semana) também estará disponível um ROTEIRO DE ATIVIDADES para auxiliar 

vocês a manterem a rotina, tão importante para esta faixa etária, durante o 

período de isolamento. Este roteiro conterá algumas sugestões de atividades 

extras para ocupar o tempo e a mente das crianças de forma lúdica, divertida e 

saudável. 

Para o momento de realização das atividades, é importante atentar para 

algumas dicas:  

 

       Escolha um lugar tranquilo e livre de distrações para realizar as atividades 

com seu filho.  

       Siga corretamente as orientações de cada atividade proposta. 



       Dê preferência a um lugar com acesso à internet para o estudo, pois vocês 

precisarão acessar vídeos das professoras e outros itens complementares.  

       Durante a realização das atividades, interaja com a criança e curta a 

oportunidade de aprender junto com ela. 

       Guarde todas as folhas contendo os registros das atividade dentro da 

mochila da criança. Quando as aulas retornarem, as professoras as arquivarão 

de maneira apropriada. 

       As atividades não necessitam de impressão, devendo ser feitas em uma 

folha branca, formato A4. 

       O Planejamento de MÚSICA estará disponível, no dia em questão, no site 

da escola ALUNO – EDUCAÇÃO INFANTIL – SUGESTÕES DE ATIVIDADES. 

         

 

 

Estamos sempre juntos e disponíveis às suas necessidades.  

Para quaisquer dúvidas, entrem em contato com a secretaria da escola 

através do e-mail secretaria@colegioequipejf.com.br 

Será um prazer ajudá-los! 
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