
PROJETO DE ACOLHIDA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL EM REGIME REMOTO 

ESCOLA IR. JOSAFAT KMITA 

 Turmas: Pré I e Pré II. 

Período de vigência do projeto: 18/02/21 a 26/02/21. 

Campos de experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação, Corpo, 

gestos e movimento, Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações, O eu, 

o outro e o nós, Traços, sons, cores e formas. 

Temas a serem abordados: Acolhida, amizade, família, sentimentos e 

afetividade. 

Desenvolvimento Metodológico: 

Atividade Dia 18/02/2021- 19/02/2021 

No primeiro momento os professores que atuam nas turmas se apresentarão 

por campo de experiência, através de vídeo, com saudações e acolhida ao novo ano 

letivo. Em seguida será a vez dos educandos se apresentarem, podendo ser através 

de foto, áudio ou vídeo, falando o nome da criança e com quem mora. 

Atividade Dia 22/02/2021 

As crianças irão apresentar sua família ou pessoas que convivem em suas 

casas por meio de fotos ou desenho. O professor regente irá exemplificar com a sua 

família para a compreensão da atividade (foto ou vídeo). 

Atividade Dia 23/02/2021 

Vamos realizar alguns movimentos físicos, em um ambiente com espaço 

agradável e se possível com uma música ambiente, vamos reunir a família e realizar 

alguns exercícios como: polichinelos, pular corda entre outras.  

Segue vídeo com alguns exemplos práticos.  

EXERCÍCIOS FÍSICOS PARA CRIANÇAS EM CASA 1 - FAÇA NA 

QUARENTENA - EXERCISE FOR KIDS 

https://www.youtube.com/watch?v=IJNoOMmU6PQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IJNoOMmU6PQ&feature=youtu.be


 

 

Dia 24/02/2021 

A criança irá realizar junto com algum familiar sua brincadeira preferida, a 

qual deverá ser enviada através de um vídeo ou fotos para a professora. 

Dia 25/02/2021 

Vamos realizar o auto retrato, primeiramente em frente ao espelho com ajuda 

de um adulto as crianças vão se reconhecer, quais suas características, moreno, 

loiro, cabelos lisos, cacheados, olhos castanhos, azuis ou verdes, com quem me 

pareço?  após realizar um desenho utilizado os materiais disponíveis em casa, giz 

de cera, lápis de cor ou tinta guache.  

Dia 26/02/2021 

Segue link do youtube com a música Morto ou  Vivo – Aquarela Kids.  

Ouvir a música e brincar livremente. 

BRINCADEIRA DIVERTIDA DO MORTO-VIVO - CLIPE MÚSICA OFICIAL 

https://www.youtube.com/watch?v=3X39hd9TVyA


 

Brincadeira Morto ou Vivo 

Brincar com a família: Quando o líder disser: 'Morto! ', todos terão que 

agachar. Quando o líder disser: 'Vivo', todos terão que dar um pulinho e ficar em pé. 

Quem não cumprir ou errar o comando é eliminado, até ficar somente um 

participante, que será o vencedor e o próximo líder. 

 

 

 

 

 

 


