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Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2021. 
 

Assunto: Orientações para atividade de casa 
 

Prezados pais e/ou responsáveis, 
 

 
O Infantil 1 é uma série na qual as crianças entram em contato com muitas novidades e 

transformações na rotina escolar. Acontece uma significativa ampliação da autonomia, maior 

familiarização com a língua escrita e ampliação de repertório oral. Assim, eles entram em contato 

com as atividades de casa diariamente, que dialogam com as experiências vividas na escola. Neste 

cenário, o vínculo entre o conhecimento, a família e a escola é ampliado. É uma oportunidade na 

qual a criança e a família encontram-se para conversarem sobre o conhecimento que está sendo 

construído. Para tanto, faz-se necessário que a criança encontre um ambiente favorável à sua 

concentração e envolvimento com a tarefa. Nisto, incluem-se:  

 iluminação adequada;  

 ambiente arejado e silencioso; 

 necessidades fisiológicas satisfeitas; 

 a atenção de um adulto. 

        É importante que a criança e a família entendam que: 

 O objetivo da atividade de casa é o desenvolvimento do hábito de estudo e a postura de 

estudante, tão significativos para o crescimento e amadurecimento pessoal e cultural da 

criança; 

 Na realização da atividade de casa, os responsáveis devem auxiliar seus filhos, entretanto 

não devem fazê-la por eles;  

 As atividades são enviadas para casa dentro da pasta azul – solicitada na lista de material; 

 No dia seguinte, as atividades retornam à escola, dentro da pasta, e estas são socializadas 

diariamente nas rodas de conversa (neste momento, as informações adquiridas em casa são 

partilhadas); 

 Deve-se evitar acumular atividades, pois prejudicará o estudante na sequência da construção 

de seu conhecimento; 

  Para o preenchimento do nome e da data, usar sempre o lápis grafite; 
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 É um objetivo (até o fim do ano) que as crianças escrevam o nome completo e a letra 

utilizada durante todo o este processo é a letra bastão (Ex.: BOLA); 

 A ficha do nome como suporte, desde o início deste processo, é de suma importância para o 

desenvolvimento da criança. Ela deverá permanecer na pasta, pois será utilizada em casa e 

na escola; 

 Ler pausadamente para o estudante o auxilia na compreensão dos enunciados além de 

viabilizar o reconhecimento das sílabas; 

 Permitam que as crianças escrevam espontaneamente, quando este for o objetivo da 

atividade (esta informação estará escrita no enunciado); 

 No caso da escrita espontânea, a criança deve escrever como ela pensa, sem restrições ou 

preocupações com o erro, pois essa maneira de registrar palavras faz parte do processo de 

aquisição da escrita alfabética que, neste momento, ainda se encontra em sua fase inicial na 

qual a criança escreve conforme sua percepção de mundo; 

 

Lembramos que compreender, elaborar e registrar os conhecimentos são tarefas novas para as 

crianças nesta idade. Assim, se faz necessário todo o cuidado, afeto e atenção durante todo o 

processo. 

Com carinho, 

Equipe do Infantil 1 


