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EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA
-FEIRA 

30 minutos 
 

 
 
 
 

Utilizar materiais variados com 
possibilidades de manipulação (argila, 
massa de modelar), explorando cores, 
texturas, superfícies, planos, formas e 

volumes ao criar objetos tridimensionais 

Com a chegada da primavera, um mês lindo que as 
plantas e árvores florescem confeccionaremos  um lindo 
livro cheio de atividades bem legal e gostosa de fazer. 
 

Material Necessário: 
- 1 folhas de Sulfites branca; 
- folhas diversas de árvores;  
- Cola; 
- Tesoura;  
- Giz de cera ou tinta guache na cor verde; 

Como Fazer: 
- A criança e o adulto deverão colher folhas caídos de 
árvores e reservar. 
-O adulto deverá fazer um recorte em formato de tronco de 
árvore, e colar na folha de sulfite branca.    
- Na mesma folha de sulfite branca colar as folhas que 
foram colhidas; 



- O adulto deverá escrever a seguinte frase: UMA 
ÁRVORE A BALANÇAR 
A criança e o adulto podem usar a imaginação para 
decorar esta atividade. 
- O adulto deve colocar o dedo da criança na tinta guache 
verde e passar na folha de sulfite simbolizando a grama.  

 

TERÇA-
FEIRA 30 minutos 

 
 
 
 
 
 

Utilizar materiais variados com 
possibilidades de manipulação (argila, 
massa de modelar), explorando cores, 
texturas, superfícies, planos, formas e 

volumes ao criar objetos tridimensionais 

Material Necessário: 
- 2 folhas de revista 
- 1 folha de sulfite branca; 
- caneta; 
 - 1 Folha na cor preta  
- Tesoura; 
Como Fazer:  
Em uma folha de revista contornar a mão direita da 
criança, na outra folha contornar a mão esquerda e 
reservar;  
O adulto deverá recortar o contorno da mão da criança e 
reservar; 
O Adulto deverá desenhar o corpo da borboleta e reservar; 
Colar o recorte da mão da criança na folha de sulfite para 
formar a asa da borboleta;  
Colar o corpo da Borboleta. 
Escrever a frase: UMA BORBOLETA A VOAR 

.  



QUARTA-
FEIRA 30 minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apropriar-se de gestos e movimentos de 
sua cultura no cuidado de si e nos jogos e 

brincadeiras 

ATIVIDADE: Caça as flores para primavera 
Material 

- Folha de sulfite ou cartolina no tamanho de A4,  
- Giz de cera,  
- Lápis de cor, 
 - Cola e palitos de sorvete ou algo que substitua para o 
cabo da flor. 

Modo de fazer 
- O adulto falará sobre a primavera, relatando as 
características desta estação, sobre as árvores e flores 
que florescem, os pássaros, entre outros, e como tudo fica 
mais colorido. 
- Após esta conversa o adulto organizará os materiais, e 
desenhará cinco flores, e a criança colorira cada uma 
delas com sua criatividade nas cores escolhidas, não 
esquecendo sempre de estimular a criança de que cores 
ela usou e como estão ficando lindas, bem coloridas. 
- O adulto depois das flores coloridas, numerara cada flor, 
de 1 a 5, e aplicará cola no palito de sorvete formando o 
cabo o palito pode ser pintado pelo adulto ou pela criança). 
-Depois de tudo prontinho, o adulto iniciará a brincadeira a 
caça as flores, sem que a criança veja o adulto esconderá 
cada flor em um local diferente, e pedirá para a criança 
encontrar, dano dicas o tempo todo para que a criança 
consiga encontrá-las, e cada vez que a criança encontrar, 
o adulto mostrará a flor de número 3 como exemplo, 
focando nos numerais. (para a atividade ficar mais 
divertida poderá colocar musica que a criança gosta de 
estudar) 
Obs.: segue modelo de flor. Usar sua criatividade 

 



QUINTA-
FEIRA 30 minutos 

 
 

Apropriar-se de gestos e movimentos de 
sua cultura no cuidado de si e nos jogos e 

brincadeiras 

Atividade jogo da memória 
O Jogo da Memória garante muito mais que diversão – ele 
traz muitos benefícios, como o desenvolvimento do 
raciocínio rápido, memória fotográfica e associação de 
figuras, além de incentivar a socialização e a importância 
do perder e ganhar dentro de uma competição. 
Para tornar a experiência com este jogo ainda mais 
atrativa, que tal desenvolver junto com a criança o seu 
próprio Jogo da Memória? É super fácil de fazer e a 
criançada vai se divertir muito soltando a criatividade no 
projeto! 

Material necessário 
-Papel 
-Cola 
-Tesoura 
-Folhas e flores (imagens da internet, desenho ou revista) 
Confira o passo a passo: 
 1) Jogo da Memória: crie as peças 
Com a ajuda de uma régua, faça quadrados de 4×4 cm em 
cartolina ou papelão e, em seguida, recorte. Atenção: é 
preciso que sejam recortados quadradinhos em número 
par.(essa parte será feita pelo adulto) 

 
 2) Jogo da Memória: pense nos desenhos 
Agora é a hora de soltar a criatividade! Você pode fazer as 
imagens do seu Jogo da Memória de diversas formas. A 
criança irá procurar folhas e flores (sempre em pares) no 
nosso quintal para fazer nosso jogo da memória (se não 
conseguir as flores e folhas podem imprimir imagens da 
internet, desenhar ou retirar de revista. 

  



3) Seu Jogo da Memória está pronto! 
Agora é só embaralhar os cartões e se divertir muito! 

 
A quantidade de peças do jogo fica a critério: podendo ser 
mais ou menos peças. 
 

SEXTA-
FEIRA 

20 minutos 

 

 

 

 

Explorar forma de deslocamento no espaço 
(pular, saltar, dançar), combinando 

movimentos e seguindo orientações. 

ATIVIDADE: Jogo de boliche 
Material: caixas de leite vazias higienizadas ou garrafas 
pequenas de refrigerante e uma bola pequena. 
Conversar com a criança sobre a importância de se conservar a 
natureza reutilizando materiais recicláveis. 
Colocar as caixas posicionadas uma ao lado da outra indicar 
uma distância que a criança deverá ficar para jogar a bola e 
derrubar as caixas. 
 Conforme ilustração abaixo. 

 
 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Traços, sons, cores e formas – Corpo, 

Gestos e Movimentos 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: CONVIVER, BRINCAR, PARTICIPAR, 

EXPLORAR,EXPRESSSAR e  CONHECER-SE 

 


