
PROJETO DE ACOLHIDA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL EM REGIME REMOTO. 
 

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PROJETO: 18/02/21 A 26/02/21. 

 
INSTITUIÇÃO: Escola Nereu Ramos – EIEF 

ETAPA: Educação Infantil.                                                                               

TURMA: Pré II 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS: 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. 

 

METODOLOGIA UTILIZADA:  

 

QUINTA- FEIRA (18/02/2021):  

Encaminhamento nos grupos de WhatsApp das turmas com um vídeo de apresentação do corpo 

docente responsável pela turma, expondo individualmente o nome, campo de experiência e 

informações básicas sobre o início do ano letivo. 

 

SEXTA – FEIRA (19/02/2021): 

Inicialmente será disponibilizado um vídeo com a contação da história – Tatá volta às aulas. 

Autora: Taise Agostini. Logo em seguida, com o auxílio dos familiares será necessário que seja 

enfatizado a história, relembrando os personagens, a sequência de acontecimentos e 

promovendo a conscientização e os cuidados necessários nesse momento de pandemia e 

posteriormente a apresentação da música da autora – Taise Agostini. “É preciso lavar as mãos, 

usar máscara de proteção, quem está protegido é meu amigo do coração!’’ 

 

SEGUNDA – FEIRA (22/02/2021): 

Iniciamos com a apresentação de um vídeo – Todo mundo tem um nome, buscando fazer com 

que a criança reflita sobre a sua identidade, como por exemplo: Quem sou eu? Qual é o meu 

nome? 

Em seguida, com o auxílio da família fazer uma reflexão acerca das questões pontuadas para 

que possa produzir um vídeo ou um áudio expressando: Quem sou eu? Apresentando o seu 

nome, com quem vive, suas brincadeiras e comidas favoritas.  

Posteriormente, os vídeos serão disponibilizados no grupo de WhatsApp da turma para a 

socialização e interação dos alunos e professores.  

 

ANEXO:  



Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=c3bw80TCKmo&feature=youtu.be  

 

TERÇA – FEIRA (23/02/2021): 

Inicialmente será proposto que com o auxílio da família seja feito um diálogo com a criança 

acerca de que todas as coisas ao nosso entorno possuem um nome, sejam, objetos, pessoas, 

animais, lugares, comidas, entre outros.  

Em seguida, com o auxílio da família propor a criança a escrita do seu próprio nome, 

identificando as letras que o compõem. Para essa produção usando a criatividade utilize 

materiais diversos, como por exemplo: massinha, tinta, cola glitter, bolinhas de papel, escrita na 

farinha e demais recursos que a família tenha disponível em casa.  

 

ANEXOS:  

SUGESTÕES: 

 

 

QUARTA – FEIRA (24/02/2021): 

A partir da escrita do nome da criança será necessário que a família disponibilize materiais 

disponíveis em casa, tais como: palitos, massinha de modelar, bolinhas de papel, peças de 

montar, entre outros, para que seja associado a quantidade de letras que compõem a escrita do 

seu nome. 

 

Sugestões de questionamentos:  

- Quantas letras compõem o seu nome? 

- Qual é a primeira letra do seu nome?  

- Qual é a última letra do seu nome? 

- Você conhece as vogais? Quais são? 

 

ANEXO: 

https://www.youtube.com/watch?v=c3bw80TCKmo&feature=youtu.be


 

 

QUINTA – FEIRA (25/02/2021): 

Iniciamos a atividade de hoje com o autoconhecimento, será necessário que você vá até frente 

de um espelho e observe suas características físicas, ou seja, as cores e formas do seu corpo. 

 

Sugestões de questionamentos: 

- Como é seu cabelo?  

- O que você vê no seu rosto?  

- Seus braços são grandes?  

- E suas mãos, quantos dedos tem? 

- O que tem na sua barriga? 

- Suas pernas, são do mesmo comprimento que seus braços?  

- E seus pés, são do mesmo tamanho dos do papai e da mamãe?  

 

Para finalizar vamos cantar e dançar a música “Cabeça, ombro, joelho e pé.” 

 

ANEXO: 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=8uzL3pFjsiA  

 

SEXTA – FEIRA (26/02/2021): 

Para iniciar nossa atividade de hoje vamos assistir a história – “Quem sou eu?” – Autora: Ana 

Maria Machado.  

E agora você sabe me responder: Quem é você?  

Para responder essa pergunta faça uma representação sua em forma de desenho, usando a 

criatividade e os materiais que tem disponíveis na sua casa, como: folhas, lápis, canetinha, tinta, 

cola, barbante, prato de papel, palitos, recortes, macarrão, entre outros. 

 

ANEXOS: 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=bhWBGMRo2WI  

https://www.youtube.com/watch?v=8uzL3pFjsiA
https://www.youtube.com/watch?v=bhWBGMRo2WI


SUGESTÕES: 

 

 


