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DIAS DA 

SEMANA 

TEMPO 

ESTIMADO 

PARA 

REALIZAÇÃO 

DAS 

ATIVIDADES 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIA / CONTRIBUIÇÃO DIDÁTICA 

SEGUNDA 

FEIRA 

40 minutos (EIO2TS01) Explorar e descreve 

semelhanças e diferenças entre as 

características e propriedades dos 

objetos(alimentos) (textura, massa, 

tamanho) 

Após assistir ao vídeo de apoio do projeto musicalizar para 

integrar, da secretaria de educação -  Comer é muito bom, que 

nos conscientiza para a importância da alimentação saudável, 

montar um prato divertido com alimentos saudáveis, usem e 

abusem dos alimentos, da criatividade e imaginação. Vale criar 

pratos variados e registrar todos eles com fotos. 

https://www.youtube.com/watch?v=W6wB_tZfhzA  

TERÇA 

FEIRA 

40 minutos  (EI02EO02) Demonstrar imagem positiva 

de si e confiança em sua capacidade para 

enfrentar dificuldades e desafios.  

Depois de assistir ao vídeo - Por que não pode comer só 

doces? Pesquisar junto a criança uma receita saudável e 

realizá-la junto a criança, é importante que a mesma participe 

de todo o processo da receita, por esse motivo é necessário que 

seja algo simples.  https://youtu.be/4yta777S0qM 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W6wB_tZfhzA
https://youtu.be/4yta777S0qM


 

 

QUARTA 

 FEIRA 

40 minutos (EI02ET07) Contar oralmente objetos, 

pessoas, livros etc., em contextos diversos. 

Após assistir ao vídeo da história: Camilão, o comilão, pedir 

para a criança desenhar os ingredientes do pic-nic de acordo 

com as quantidades respectivas, conforme o vídeo do desenho 

e depois peça para a criança fazer a contagem oralmente. 

https://youtu.be/TGjTjvojGtE 

QUINTA 

 FEIRA 

 

50 minutos (EI02EF05) Relatar experiências e fatos 

acontecidos, história ouvidas, filmes ou 

peças teatrais assistidos, etc. 

Pedir para a criança relatar os fatos da história: A menina que 

não gostava de frutas, deixar que ela exponha sua opinião, em 

seguida, falar sobre a importância da variedade de frutas e 

prepararem uma salada de frutas com as frutas que tenham em 

casa. 

https://youtu.be/5-3bHyEL4So 

SEXTA 

 FEIRA 

30 minutos (EI02CG01) Apropriar-se de gestos e 

movimentos de sua cultura no cuidado de si 

e nos jogos e brincadeiras. 

A criança deverá bater palmas somente quando ouvir o nome 

de uma fruta, seguindo as orientações do vídeo, quem bater 

palmas no momento errado sai da brincadeira. Quanto maior o 

número de participantes, mais divertida se torna a brincadeira. 

Chame toda a família para brincar. 

https://youtu.be/wDvn7WLFpK0 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Traços, sons, cores e formas / O eu, o outro e 
o nós / Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações / Escuta, fala, pensamento e imaginação / Corpo, gestos e movimentos. 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Explorar, participar, expressar, conhecer-se e 
conviver. 

https://youtu.be/TGjTjvojGtE
https://youtu.be/5-3bHyEL4So
https://youtu.be/wDvn7WLFpK0

