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EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

 

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 

Chegamos à estação do ano mais colorida onde flores e plantinhas 
nascem trazendo um colorido especial. Por falar em flores 
encontramos uma linda história cantada A LENDA DO GIRASSOL.  
Escolha aquele cantinho preferido da casa chamem sua família e 
juntos assistam a essa linda história. Após a história converse com 
os pequenos sobre as características do girassol, Não se esqueçam 
de registrar esses momentos por meio de fotos, vídeo ou até mesmo 
gravação de áudio. 

 Acesse o link: https://youtu.be/fprwnfV0sng e uma ótima história 

 

 

https://youtu.be/fprwnfV0sng


TERÇA  

FEIRA 

 

20 A 25 
MINUTOS 

 Participar com adultos e crianças nas 
atividades proposta pelo educador. 
Compartilhar, com outras crianças, 
situações de cuidado de plantas e animais 
nos espaços da instituição e fora 
dela.Expressar suas hipóteses, dúvidas, 
descobertas, opiniões e questionamento 
buscando compreendê-los e fazendo-se 
compreender.   

 Vamos plantar uma sementinha de girassol? O plantio da 
sementinha poderá ser feito em um vaso, potinho de plástico, ou no 
quintal da sua casa, plante onde vocês desejarem. Não fique triste 
se vocês não tiverem semente de girassol, pode realizar essa 
atividade utilizando grãos de feijões ou milho de pipoca. O importante 
é a sua participação.    

QUARTA 

 FEIRA 

 

20 A 25 
MINUTOS 

Explorar formas de deslocamento no espaço 
(pular, saltar, dançar) combinando 
movimentos e seguindo orientações. 

Expressar suas hipóteses, dúvidas, 
descobertas, opiniões e questionamento 
buscando compreendê-los e fazendo-se 
compreender. Participar com adultos e 
crianças nas atividades proposta pelo 
educador 

Chamem todos da sua casa arrastem os moveis da sala porque 
agora é hora de se mexer, ao som da musica coloridos do grupo 
palavra cantada. Separamos outro vídeo produzido pela equipe de 
musicalização da Secretaria de educação de Ribeirão Pires. Durante 
os musicais consegue descobrir quais as cores aparecem?  Acho que 
sim, mas se não conseguir não fique triste peça ajuda da sua família. 
Segue link das musicas: coloridos- https://youtu.be/x8VNNyobJRo 
Flores quais são as cores  

 

QUINTA 

 FEIRA 

 

20 A 25 
MINUTOS 

Utilizar materiais variados com 
possibilidades de manipulação explorando 
cores e texturas. Expressar suas hipóteses, 
dúvidas, descobertas, opiniões e 
questionamento buscando compreendê-los 
e fazendo-se compreende. 

Participar com adultos e crianças nas 
atividades proposta pelo educador  

Vamos fazer várias flores utilizando diferentes materiais, sei que 
vocês apreciam muito atividades com tinta, mas se você não tem tinta 
disponível em casa não fique triste, estamos disponibilizando receita 
de tinta caseira e sugestões de como fazer lindas flores, Queremos 
ver um painel bem colorido, usem sua criatividade não se esqueçam 
de registrar esse momento colorido, estamos ansiosas para ver os 
resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/x8VNNyobJRo


 

 

SEXTA 

 FEIRA 

20 A 25 
MINUTOS 

Observar, relatar e descrever incidentes do 
cotidiano e fenômenos naturais luz solar, 
vento, chuva etc. 

Expressar suas hipóteses, dúvidas, 
descobertas, opiniões e questionamento 
buscando compreendê-los e fazendo-se 
compreender. 

Participar com adultos e crianças nas 
atividades proposta pelo educador  

Sua sementinha já esta no bercinho dela A TERRA, ela esta 
dormindo esperando que você e sua família ajudem ela a crescer 
forte e saudável. Mas o que será que vai ajudar a sementinha a 
crescer? Com a ajuda da sua família vocês deveram registrar por 
meio de um vídeo, gravação de áudio ou até mesmo um desenho do 
que sua plantinha precisa para crescer.    

 

 

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. 


