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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 

40 minutos 
 

 
 
 
 
 
 

Coordenação motora fina (movimento de pinça), 
a percepção visual, a discriminação visual, a 
atenção, a concentração e a capacidade de 

observação. 

ARANHA QUE SALTA DE GARRAFA PET 
 Aqui um brinquedo divertido que pula de verdade. 
Vamos fazer uma aranha de garrafa pet, é um máximo, fica 
muito bacana e o melhor de tudo é que esse brinquedo é feito 
de material reciclado,  

Material 
- Garrafa pet de refrigerante de preferência transparente; 
- Caneta para retro preta; 
- Tinta plástica preta e branca ou tinta esmalte (pode ser 
também cola branca com tinta guache); 
- Tesoura; 

 PASSO A PASSO 
Faça um risco 2 cm acima da marca do meio da garrafa e corte: 

 
Nas marcas verticais que são 10, também pode cortar 



 
Fica assim!  

 
Conte 4 para cada lado e corte as perninhas do meio: 

 
Dobre a ponta, aquela de 2 cm e depois dobre ao meio a maior: 

 
Faça isso com as oito perninhas 

 
Pinte com tinta preta pela parte de dentro, assim ela ficará com 

brilho quando virar, passe duas demãos: 

   
Pinte os olhinhos. 

  
Agora é só apertar no meio que ela vai saltando por aí! 

 



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. 

ATIVIDADE: Construindo meu Porquinho 

Material: 1casca de maracujá (sem a poupa), cenoura, cravos, 
casca de limão, palitos de dente, palito de fósforo, tinta guache 
ou canetinhas. 

- O adulto organizará todo 
material,  com o maracujá o 
adulto fará um orifício para 
retirar toda a polpa do 
maracujá utilizando para 
remover um cabo de colher. 

- Este orifício será a frente, onde será o focinho do porquinho, 
depois de lavado por dentro. 
- O adulto cortará duas rodelas de cenouras, uma rodela será o 
focinho sendo fixada por um palito de dente. Na outra rodela de 
cenoura será cortada as pontas formando um quadrado e 
cortará no meio, formando dois triângulos, que serão as orelhas, 
fixando com os palitos de dente, em cima do maracujá. 
- Os olhinhos serão os cravos fixados um do lado do outro. 
- Com quatro palitos de fósforo serão as pernas do porquinho, 
fixando os palitos abaixo do maracujá. 
- Após toda a montagem onde a criança observará cada passo 
na construção do porquinho. 
- O rabinho será feito com a casca de limão, fixado por palito de 
dente. 
- Depois do porquinho todo montado, o adulto pedirá para a 
criança colorir com tintas guache ou canetinhas, formando 
bolinhas, deixando seu porquinho bem colorido.  



QUARTA-
FEIRA 40 minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizar materiais variados com possibilidades 
de manipulação (argila, massa de modelar), 

explorando cores, texturas, superfícies, planos, 
formas e volumes ao criar objetos 

tridimensionais. 

ATIVIDADE: Construindo meu Cavalinho 
com reciclável 

Material: 1caixa de leite ou de sapato, 
jornal, revista ou sulfite colorida de preto 
pela criança, canetinha, 1rolo de papel 

higiênico, 2 rolos de papel-alumínio ou insulfilme e 1 rolo de 
papel toalha, cola, tinta guache para colorir o cavalinho 

- O adulto organizará todo material, com a caixa já pintada pela 
criança, que será o corpinho do cavalinho o adulto fará dois 
orifícios na parte da frente e dois na parte de trás da caixa para 
encaixar os rolinhos de papel insulfilme (por serem mais firmes), 
que será as pernas do cavalinho. 

- Os rolinhos que serão as perninhas também serão coloridos 
pela criança, podendo ser utilizados tinta guache e giz de cera. 

- O rolinho de papel higiênico será o pescoço do cavalinho, que 
a criança colorirá com tinta guache ou giz de cera. 

-O rolinho de papel toalha por ser mais largo será a carinha do 
cavalinho, o mesmo será colorido pela criança, conforme a sua 
criatividade. 

-Após todos os rolinhos coloridos estarão prontinhos para a 
montagem. 

- O adulto com a caixa com os furos encaixará os rolinhos das 
pernas, pelos quatro orifícios, na ponta de cada rolinhos das 
perninhas, o adulto passará cola, colando pedaços de sulfite 
tampando os orifícios formando os cascos do cavalinho. 

-Em cima da caixa na ponta o adulto também fará outro orifício 
que encaixe o rolinho que será o pescoço do cavalinho, 
podendo usar cola branca ou cola quente (sendo manuseada 
por adulto somente) para melhor fixar. 

-Com o rolinho do papel toalha que será a cara do cavalinho, o 
adulto passará cola branca ou quente (utilizada somente por 
adulto) na parte de dentro e em cima do rolinho para colar no 



pescoço. 

-Após toda a montagem a criança poderá colar os pedaços de 
jornais, revistas ou sulfite colorido pela criança, na cabeça do 
cavalinho como a crina e no rabo (lembrando que a cola será o 
adulto que passará). 

-O cavalinho estará montado, pronto para a criança colocar os 
arreios feitos de tiras de sulfite já coloridos ou papel colorido e 
dar um nome para ele. 

QUINTA-
FEIRA 60 minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar relações espaciais, (dentro e fora, em 
cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) 

e temporais (antes, durante e depois) 

JOGO DOS PALITOS 
 

   
 

Material:  
-2 Garrafa Pet; 
-Tampas de refrigerantes; 
-Palitos de churrasco sem ponta; 
-Durex colorido ou tintas de cores diferentes; 
-Pincel para pintar os palitos. 

COMO FAZER 
- Um adulto deverá cortar as garrafas pet ao meio, de modo que 
um encaixe na outra e reserve; 
-Em uma das garrafas o adulto deverá fazer alguns furos e 
reserve; 
-Na outra garrafa colocar as tampas diversas de refrigerante; 
-O adulto junto com a criança poderá pintar ou passar durex 
envolta do palito de churrasco (o adulto deve retirar a ponta do 
palito de churrasco) reserve; 
-Encaixar a garrafa com os furos dentro da garrafa que está as 
tampas. 
-Colocar os palitos de churrascos nos furos da garrafa pet, 
deixar as tampinhas na parte inferior. 

COMO BRINCAR 



Ir tirando os palitos devagar de modo que as tampinhas não vão 
cair. 
OBSERVAÇÃO:  A GARRAFA PET PODE SER SUBTITUÍDAS 
POR ROLINHOS DE PAPEL HIGIÊNICO, OS PALITOS DE 
CHURRASCO PODE SER SUBISTITUÍDOS POR CANUDOS.  

SEXTA-
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. 

ATIVIDADE: Jogo de argolas. 

 

Material: rolinho de papel toalha, argolas de papelão 
encapados, cola, fita adesiva, caixa de papelão, tiras de 
crepom. 

Modo de fazer: 

- Recortar círculos nas caixas de papelão e oferecer tiras de 
crepom para a criança enfeitar as argolas com auxílio de um 
adulto. 

- Recortar uma base circular para colar o rolinho de papel toalha 
conforme ilustração. 

- Podendo utilizar uma tampa de panela como molde para riscar 
a base. 

Obs. Todas as vezes que tiver que recortar isso terá que ser 
feito por um adulto. 

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

tempos, quantidades, relações e transformações 

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

EXPLORAR,EXPRESSSAR e  CONHECER-SE 

 


