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DIAS DA 

SEMANA 

TEMPO 

ESTIMADO 

PARA 

REALIZAÇÃO 

DAS 

ATIVIDADES 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIA / CONTRIBUIÇÃO DIDÁTICA 

SEGUNDA 

FEIRA 

20 A 25 

MINUTOS 

  Dialogar com adultos e crianças, expressando seus 

desejos necessidades sentimentos e opiniões. 

  Criar e contar histórias oralmente com base em 

imagens e temas sugeridos. 

  Participar com adultos e crianças nas atividades 

proposta pelo educador 

Observe o quadro do pintor Ivan Cruz, em suas obras ele sempre retrata 

brincadeiras infantis. Chamem todos da sua casa e no quadro CRIANÇAS NA 

PRAÇA, olhem a imagem atentamente e descubram junto com sua família 

quais brincadeiras aparecem nessa obra. Acesse o link 

http://interagiraquieagora.blogspot.com/2012/08/telas-de-ivan-cruz-

brincadeiras-de.html nele você poderá ver o quadro crianças na praça e 

apreciar outras obras do pintor se assim desejar.  

 

TERÇA  

FEIRA 

20 A 25 

MINUTOS 

 Apropriar-se e explorar gestos e movimentos de 

sua cultura no cuidado de si e nos jogos e 

brincadeiras. 

 Respeitar e conhecer regras básicas convívio 

social nas interações e brincadeiras. 

 Olá Turminha descobriram quais brincadeiras o pintor Ivan Cruz pintou no seu 

quadro crianças na praça? As prôs descobriram várias... Agora é a sua vez 

escolha a brincadeira que você mais gostou e junto com sua família e seus 

amiguinhos brinquem bastante.      
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  Conviver e compartilhar objetos e os espaços 

com crianças da mesma faixa estaria e adultos. 

QUARTA 

 FEIRA 

20 A 25 

MINUTOS 

  Utilizar materiais variados com possibilidades de 

manipulação (argila, massa de modelar 

explorando cores e texturas). 

 Explorar movimentos, gestos e desenvolver 

habilidades manuais adquirindo controle para. 

Rasgar folhear entre outros. 

 Usem sua criatividade e façam lindas esculturas de massinha modelar 

(cobrinhas, bola, minhoca, flor, cachorro gato etc.) o que vocês desejarem 

criar. São apenas sugestões. Se não tiver massinha não tem problema estamos 

disponibilizando a receita da massinha de modelar caseira. Acesse o link e veja 

a receita  https://youtu.be/pgc5yMjq6Hg 

QUINTA 

 FEIRA 

 

20 A 25 

MINUTOS 

 Utilizar materiais variados com possibilidades de 

manipulação explorando cores e texturas. 

 Explorar e descrever semelhanças e diferenças 

entre características e propriedades dos objetos 

(textura, massa, tamanho) 

Hoje o artista é você! Junto com sua família fiquem a vontade para fazer uma     

colagem livre ou confeccionar um  quadro utilizando elementos da natureza 

(FOLHAS,GRÃOS,SEMENTES,CASCA DE ÁRVORES,FLORES,AREIA,TERRA) se 

decidir  fazer um quadro pode-se utilizar materiais reciclados como papelão, 

pratinhos de papelão , pratinho de isopor  ou  folha de sulfite como base para 

seu quadro.  

 

SEXTA 

 FEIRA 

20 A 25 

MINUTOS 

 Apropriar-se de gestos e movimentos de sua 

cultura. 

 Expressar-se livremente por meio de desenho 

pintura, colagem escultura. 

  

 Observe os quadros de Candido PORTINARI (O MESTIÇO e O LAVRADOR DE 

CAFÉ) e as imagens das esculturas (O PENSADOR E O CRISTO REDENTOR) 

Escolha a obra de arte ou a escultura que você mais gostou e recriem essas 

obras, registre essa atividade por meio de fotos ou vídeo.     

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: ESCUTA FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO- TRAÇOS, SONS, CORES E 

FORMAS- CORPO GESTOS E MOVIMENTOS- ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES- O EU O OUTRO E O NÓS.  

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: BRINCAR, EXPRESSAR, EXPLORAR, CONHECER E PARTICIPAR. 


