
INFANTIL 3 - PROFESSORAS REJANE E KARLA 

Segunda-feira 23/03 

Acolhimento: Círculo do amor. (Vídeo enviado pelo grupo pela professora). 

Áudio de bom dia estimulando a prática da rotina da creche. 

Objetivo: Trabalhar a interação das crianças com a rotina da escola e com as 
professoras. 

7:30h - LANCHE 

8h-ATIVIDADE(A professora irá postar no grupo) 

Convidar as crianças, para uma experiência que mostra como é importante a 
higienização das mãos. Dispor de dois pratos no primeiro se coloca detergente 
no segundo água e orégano. Mostrar para as crianças como o orégano se 
afasta com o contato com o detergente. Conversar com as crianças sobre a 
higienização das mãos. 

Obs: Se não tiver orégano pode se usar; coral ou café. 

Objetivos: Desenvolver a consciência da higienização das mãos. 

( O link do vídeo será mandado pelo whatsapp.) 

9h LANCHE 

10h BANHO 

11h ALMOÇO E ESCOVAÇÃO  

12h HORA DO SONO 

14h LANCHE 

14:30h HORA DA HISTÓRIA (A professora irá postar no grupo) 

Pingo de chuva.  

Varal de histórias ( link pelo whatsapp) 

Conversar com as crianças sobre a importância de cuidar da água, conversar 
sobre a história com as crianças da casa. O adulto como escriba, escreve no 
caderno o que as crianças acharam do ciclo da água. 

Objetivo: Entender de onde vem a água. 

16h JANTAR 



Terça-feira 24/03 

ROTINA: 

Acolhimento: Bom dia em áudio da professora, cantando a música de costume 
nas acolhidas diárias. Link de música calma e a professora irá estimular a 
meditação. 

7:30h - LANCHE 

8h-ATIVIDADE(A professora irá postar no grupo) 

Convidar as crianças para brincar de movimentar o corpo, colocar uma corda 
em linha reta ( se não tiver uma corda pode riscar uma linha reta no chão), 
realizar os movimentos e incentivar as crianças. Andar sobre a corda; pular de 
um lado para o outro da corda com os dois pés; pular de um lado para o outro 
da corda com um pé só. 

Objetivos: Trabalhar a coordenação motora. 

9h LANCHE 

10h BANHO 

11h ALMOÇO E ESCOVAÇÃO  

12h HORA DO SONO 

14h LANCHE 

14:30h HORA DA HISTÓRIA (A professora irá postar no grupo) 

O pastorzinho travesso. 

(Áudio da professora) 

Objetivo: Refletir sobre a importância de falar a verdade. 

16h JANTAR 

Quarta-feira  25/03 

ROTINA: 

Acolhimento:  A música thuthuê, enviada em forma de áudio pela professora, 
solicitar que os adultos dancem junto com as crianças.  

Objetivo: Movimentar o corpo. Estimular interação de crianças e adultos da 
casa. 



7:30h - LANCHE 

8h-ATIVIDADE(A professora irá postar no grupo) 

Ouvir com as crianças da casa a música lava a mão da banda palavra cantada 
e conversar com as crianças a importância de higienização do corpo, propor 
para as crianças um banho, falando sempre o passo a passo do banho os 
produtos utilizados, escovar os dentes e cortar as unhas das crianças. Depois 
desse divertido banho vamos colar no caderno um rótulo de 1 produto de 
higiene utilizado nessa nossa atividade.  

Objetivo: Desenvolver o cuidado com o corpo. 

9h LANCHE 

10h BANHO 

11h ALMOÇO E ESCOVAÇÃO  

12h HORA DO SONO 

14h LANCHE 

14:30h HORA DA HISTÓRIA (A professora irá postar no grupo) 

A estrelinha que não tomava banho. 

Varal de histórias. 

Objetivo: Trabalhar a importância do banho. 

16h JANTAR 

Quinta-feira 26/03 

ROTINA: 

Acolhimento:  Enviar música tranquila e estimular a meditação. Enviar áudio de 
bom dia. 

7:30h – LANCHE 

8h-ATIVIDADE(A professora irá postar no grupo) 

 Família, assista com as crianças a história do porquinho Camilo em seguida 
converse com as suas crianças sobre alimentação saudável e a importância de 
se dividir o que temos. Agora recorte de encartes ou de livros velhos alimentos 
saudáveis e colem no caderno, não esqueça de autografar a sua arte você é as 
crianças que participaram. 



Objetivos: Trabalhar alimentação saudável. 

Desenvolver o trabalho manual.  

9h LANCHE 

10h BANHO 

11h ALMOÇO E ESCOVAÇÃO  

12h HORA DO SONO 

14h LANCHE 

14:30h HORA DA HISTÓRIA (A professora irá postar no grupo) 

Alimentação saudável  

Cristina Araújo 

Objetivo: Trabalhar a importância de se alimentar bem e praticar exercícios. 

16h JANTAR 

Sexta-feira 27/03 

ROTINA: 

7:30h – LANCHE 

Acolhimento: Música: Desengonçada 

Bia Bedran  

8h-ATIVIDADE(A professora irá postar no grupo) 

Pegar um lençol ou um pano de bom tamanho, chamar as crianças para a sala 
e dançar a música, pano encantado. Essa música pede para o lençol se 
transformar em várias coisas divertidas. Adultos da casa vejam o vídeo antes e 
divirtam-se com suas crianças. 

Objetivo: Interação dos pais com as crianças. 

Trabalhar a coordenação motora. 

9h LANCHE 

10h BANHO 

11h ALMOÇO E ESCOVAÇÃO  



12h HORA DO SONO 

14h LANCHE 

14:30h HORA DA HISTÓRIA (A professora irá postar no grupo) 

Levar as crianças para um lugar tranquilo e contar uma história de sua 
preferência.  

Em seguida fazer um desenho junto a criança no caderno e autografar cada um 
do seu jeito.  

 Objetivo: Estimular o resgate das histórias.  

16h JANTAR 

LINKS PARA VÍDEOS 

https://youtu.be/OGK1e9ft4eM 

https://youtu.be/Bs0ahxufiHM 

https://youtu.be/CaTXgmHyMSk 

https://youtu.be/gyJ8zyPhpqY 

https://youtu.be/AMrn2ERvGkY 

https://youtu.be/TGjTjvojGtE 

https://youtu.be/NZgK8e1zzHQ 

https://youtu.be/710Dg1jiTuY 

https://youtu.be/h7nrTNHozzg 

https://youtu.be/ymAYWAbWDhk 

https://youtu.be/ER9OdGV1Rao 

https://youtu.be/8e3MBmvAv0k 

https://youtu.be/R2kwevTdnU8 

https://youtu.be/ZhSe7rIMQKo 

https://youtu.be/R2kwevTdnU8 

https://youtu.be/_NSkoWouWME 



https://youtu.be/5oFwvfsaT0Y 

https://youtu.be/5oFwvfsaT0Y 

 


