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EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (PARCIAL)

DIAS DA
SEMANA

TEMPO
ESTIMADO

PARA
REALIZAÇÃO

DAS
ATIVIDADES

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS

SE
G
U
N
DA

FE
IR
A

40 min

(EI03ET01)
Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando
suas
propriedades.

Circule os alimentos

Separação de alimentos saudáveis e não saudáveis

TE
RÇ

A
FE
IR
A

20 min

30 min

(EI03CG05)
Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado
a seus interesses e necessidades em situações diversas.

(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em
suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações.

(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu
corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias,
atividades artísticas, entre outras possibilidades.

Tracejado

Vamos escrever em cima do tracejado e ligar à fruta correspondente.

Atividade proposta Alongamento, Percussão corporal e roda de conversa sobre o
tema alimentação saudável
Devendo ser realizadas de maneira Lúdica e utilizando o corpo.



Q
U
AR

TA
FE
IR
A

30 min
(EI03EF03)
Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas e
ilustrações e tentando identificar palavras conhecidas.

Ditado recortado

Colar o nome das figuras
Q
U
IN
TA

FE
IR
A

20 min

(EI03ET07)
Relacionar números às suas respectivas quantidades e
identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência.

Ligue ao número

Ligue a quantidade de cada fruta ao número correspondente

SE
XT

A
FE
IR
A

1 hora

30 min

(EI03EO03)
Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de
participação e cooperação.

(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em
suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações.

(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu
corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias,
atividades artísticas, entre outras possibilidades.

Receita saudável

Sugestão salada de fruta

Atividade proposta Alongamento, Percussão corporal e roda de conversa sobre o
tema alimentação saudável
Devendo ser realizadas de maneira Lúdica e utilizando o corpo.

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:O outro, o eu e o nós, Espaços, tempos, quantidades, relações e

transformações/ Escuta, fala e pensamento/ Corpo, gestos e movimentos____________________________________________________
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:___Participar, Explorar e Expressar______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________


