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Educação Infantil



Prezadas famílias do CSA,
Compreendendo a situação atual do País e a importância das nossas crianças
continuarem vivenciando situações de aprendizagem, construímos um material
especialmente para vocês que serão os responsáveis por realizarem essas
mediações.

Esse material é direcionado aos pais de alunos da Educação Infantil e é
composto por atividades e orientações que podem ser inseridas na rotina das
crianças com a intenção de continuar desenvolvendo as habilidades necessárias
previstas pela BNCC.

São atividades práticas em que você poderá desfrutar de momentos valiosos
com seus filhos durante este momento desafiador de isolamento social. Essas
atividades foram planejadas para serem trabalhadas diariamente, aproximando
as crianças da rotina escolar. Para isso seguem algumas orientações:



1. Construa uma rotina com as crianças incluindo algumas
atividades permanentes, como: hora de dormir, tomar banho,
higienização das mãos, realização das atividades etc. Lembre-se
que existem ações que podem ser negociadas e outras que
precisam ser realizadas. Não esqueça de estabelecer os horários,
uma sugestão é usar como referência: manhã, tarde e noite.

Exemplo de sugestão de rotina:
• Café da manhã;

• Leitura/brincadeira/jogos educativos;
• Atividade do dia;

• Almoço;
• Brincadeira/filme/leitura;

• Lanche;
• Tarefa do dia/brincadeira em família.



2. Atente-se ao ambiente em que a criança realizará a atividade, mesmo que seja
uma atividade prática é necessário um espaço que possibilite encontrar todo o
material necessário para não atrapalhar na concentração do seu filho.

3. Em algumas atividades, a criança será direcionada a realizar desenhos,
recortes, pesquisas, colagens, entre outros. Sabemos que cada criança tem a sua
própria compreensão escrita e oral da língua e que o seu papel será de mediador.
É muito importante que esses momentos sejam prazerosos.



VÍDEOS E ATIVIDADES

Os vídeos e as atividades serão disponibilizados por e-mail e na BIBLIOTECA DE CLASSE –
PORTAL UNOi, de forma que os pais possam acessar com seus pequenos na hora que lhes 
convém. O envio desses vídeos seguirá o CRONOGRAMA DA ROTINA SEMANAL, 
específico para cada grupo enviado previamente no e-mail do responsável. Além disso, o 
coordenador de cada segmento estará à disposição no horário de expediente através do 
e-mail: cassiany.leite@csaourinhos.com.br.
Temos também o nosso gestor educacional André Breve para auxiliar no login, caso 
necessário: andre.breve@csaourinhos.com.br

É importante que as atividades sejam organizadas (pastas ou envelopes), já que no 
retorno às aulas, essas serão compartilhadas em sala e farão parte do portfólio do aluno.

Obs: Acessem os e-mails cadastrados para acompanhar comunicações feitas pelos 
professores (Notificações e Mensagens) e rotina de atividades.
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DICAS DE TAREFAS DO DIA A DIA

Oriente seu filho para ajudar nas tarefas do dia-a-dia contribuindo para a
dinâmica familiar e promovendo as habilidades relacionadas a responsabilidade e
o cuidado, contribuindo assim com a autonomia da criança.

✓ Arrumar a cama
✓ Organizar brinquedos e livros
✓ Ajudar a regar as plantas
✓ Alimentar os animais de estimação
✓ Ajudar a arrumar as compras do supermercado
✓ Colaborar na preparação das refeições



O CSA deseja que, ao longo deste delicado período que estamos
passando, seus alunos e suas famílias sintam-se tranquilos e
acolhidos, com o compromisso de fornecer acesso à qualidade de
ensino e aprendizagem em um momento de tantas incertezas.


