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ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Nos encontraremos para tirar dúvidas, fazer atividades juntos e matar a 

saudade. E falando em matar a saudade temos mais uma NOVIDADE: O 

ENCONTRO COM OS AVÓS. Ele acontecerá amanhã, quinta-feira, dia 23/07, 

cada turma em seu próprio horário. 

Informações específicas sobre este encontro no site da escola (ALUNO – 

EDUCAÇÃO INFANTIL – ORIENTAÇÕES GERAIS e/ou ORIENTAÇÕES 

ENCONTRO ON-LINE).  

Por favor, para a realização das atividades semanais, permaneçam atentos 

às orientações abaixo: 

   

➢ É extremamente importante que a criança seja incentivada a fazer as atividades 

propostas.  

➢ Assistam, TODOS OS DIAS aos vídeos explicativos da professora regente, 

para aumentar a interação entre ela e as crianças. Além disso, teremos duas 

atividades propostas para serem realizadas: 1 (uma) referente a uma disciplina 

especializada e 1 (uma) referente a conteúdos passados pela professora regente. 

➢ As atividades terão seu registro em folha. Elas deverão ser guardadas neste 

momento e entregues à professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ Lembre a criança de escrever seu nome, em letra PALITO, nas atividades, para 

identificação da professora e treino da escrita. 

➢ Para a realização das atividades, serão disponibilizadas matrizes.  

As matrizes serão disponibilizadas (semanalmente) na escola. Se vocês não têm 

como imprimi-las em casa, por favor, fiquem à vontade para buscá-las (verificar 

horário com a coordenação). 

➢ As matrizes referentes às atividades de Inglês, também estarão disponíveis no 

site e na escola. 

➢ Façam os Deveres de casa (MINHA TAREFA) com capricho. Oriente sobre a 

realização, recorte a margem da folha e cole no Caderno de Deveres de Casa.  
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CONCEITOS MATEMÁTICOS 
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla 

 

Atividade: CURTO x COMPRIDO 

 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade  

✓ Lápis de escrever 

✓ Lápis de cor ou giz de cera 

 

Justificativa:  

É de suma importância fazer com que a criança adquira vários domínios do 

pensamento e compreenda um mundo que exige diferentes habilidades, 

desenvolvendo a percepção visual, auditiva e tátil, além da memorização e 

atenção. 

 

Objetivo:  

✓ Promover o entendimento e a comparação dos conceitos curto e 

comprido. 

 

Desenvolvimento:  

Antes de fazer sua atividade, assista ao vídeo explicativo da professora, 

disponível em: https://youtu.be/kbkE9d3kinE 

 

Em seguida, já com a folha de atividade em mãos, circule o trenzinho curto 

e colora o trenzinho comprido. 

Faça tudo com muito capricho e carinho. Você consegue! 

 

Complementação:  

Vamos continuar aprendendo? Assim aos vídeos abaixo: 

1. Eu conheço um bicho que tem o pescoço muito COMPRIDO. Você sabe 

de quem estou falando? Descubra em: 

https://www.youtube.com/watch?v=rNxeJGeZ3wU 

 

2. Ainda sobre a girafa, por que será que o pescoço dela é tão COMPRIDO?  

      https://www.youtube.com/watch?v=WUGiKWB6HSE 

https://youtu.be/kbkE9d3kinE
https://www.youtube.com/watch?v=rNxeJGeZ3wU
https://www.youtube.com/watch?v=WUGiKWB6HSE


 

             
 
 
 
 
 

 

OS TRENZINHOS ESTÃO PASSEANDO! 
CIRCULE O TRENZINHO CURTO E COLORA O TRENZINHO COMPRIDO. 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 
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NOME: ______________________________________________________________________________ 
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MÚSICA  
Professor: Thales Tácito 

   

Atividade: 20/07 – Dia do AMIGO  

                 Vídeo musical educativo/homenagem 

                 Jogo Musical “Amigos da Disney” 

. 

Justificativa:  

A amizade é um dos valores mais importantes no desenvolvimento da 

educação da criança. Trata-se do afeto pessoal, puro e desinteressado por outra 

pessoa, que se fortalece diante dos relacionamentos entre os seres humanos.  

Para que as crianças entendam sobre o valor da amizade, são necessários 

estímulos que trabalharão habilidade, emoções, vivências e sentimentos. Não 

há nada mais educativo e motivacional do que a música, em sua ludicidade e 

capacidade de educar pelos sons. 

Ela nos ajudará a despertar esse mais singelo e precioso afeto de 

coletividade, união e amizade. 

 

Objetivos: 

✓ Desenvolver afetos através da música; 

✓ Desenvolver senso de coletividade e de pares; 

✓ Adquirir o desenvolvimento do “ouvido musical” e memória musical; 

✓ Aprender a assimilar imagens através de seus sons; 

✓ Adquirir interesse por determinado estilo musical; 

✓ Estimular a prática musical sadia; 

✓ Estimular o jogo saudável como ferramenta do desenvolvimento humano; 

✓ Despertar prazer pelo lúdico; 

✓ Estimular a musicalidade. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Assista ao vídeo do Tio Thales, disponível em: 

https://youtu.be/Qvm115Mw-Ok 

 

Cantem e divirtam-se!  

 

 

 

https://youtu.be/Qvm115Mw-Ok

