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DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO ESTIMADO 
PARA REALIZAÇÃO 
DAS ATIVIDADES 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS/ CONTRIBUIÇÕES 
PEDAGÓGICAS 

SEGUNDA- 
FEIRA 

2h – Leitura 

  

2h – 
Interpretação 

EI03EF01 – Expressar ideias, desejos e 
sentimentos sobre suas vivências, por meio 
da linguagem oral e escrita (escrita 
espontânea), de fotos, desenhos e outras 
formas de expressão. 

EI03EO04 – Comunicar suas ideias e 
sentimentos a pessoas e grupos diversos. 

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

Leitura do poema: “Família é tudo igual – Talita 
Rodrigues” 

  

Responder as perguntas: 

●  Quantas pessoas moram com você? 
●  Quem mora com você? 
● O que vocês mais gostam de fazer juntos? 

  

TERÇA- 
FEIRA 

2h – Observar 
a pintura 

EI03EO06 – Manifestar interesse e respeito 
por diferentes culturas e modos de vida. 

Observar a pintura “A família – Tarsila do 
Amaral - 1925” 



 

  

2h – 
Desenhar 

EI03TS02 – Expressar-se livremente por 
meio de desenho, pintura, colagem, 
dobradura e esculturas, criando produções 
bidimensionais e tridimensionais. 

Desenhar a família 

QUARTA- 
FEIRA 

2h – ler o 
versinho 

  

2h – 
Identificar a 
letra inicial 

EI03EF02 – Inventar brincadeiras cantadas, 
poemas e canções, criando rimas, 
aliterações e ritmos. 

EI03EF07 – Levantar hipóteses sobre 
gêneros textuais veiculados em portadores 
conhecidos, recorrendo a estratégias de 
observação gráfica e/ou de leitura. 

EI03EF09 – Levantar hipóteses em relação 
à linguagem escrita, realizando registros de 
palavras e textos, por meio de escrita 
espontânea. 

Ler o versinho: “Minha família” 

  

  

Circular as letras iniciais do nome da criança e do 
nome da mãe e do pai. 

QUINTA- 
FEIRA 

1:30h – 
Receita 

  

EI03ET02 – Observar e descrever 
mudanças em diferentes materiais, 
resultante de ações sobre eles, em 
experimentos envolvendo fenômenos 
naturais e artificiais. 

Receita massinha caseira 

  

Fazer a família de massinha 



 

 

1:30h – 
Brincar com a 
massinha 

EI03TS02 – Expressar-se livremente por 
meio de desenho, pintura, colagem, 
dobradura e escultura, criando produções 
bidimensionais e tridimensionais. 

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

SEXTA- 
FEIRA 

2h - Animais EI03EO04 –Comunicar suas ideias e 
sentimentos a pessoas e grupos diversos. 

EI03ET05 – Classificar objetos e figuras de 
acordo com suas semelhanças e diferenças. 
 

Responder a pergunta: 
● Você tem bichinhos? Se sim qual? 

 
Observar a imagem e circular qual bicho não se 
poder ter em casa 
 
Fazer um animal doméstico de massinha 

 CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Eu, O Outro e O Nós; Corpo, Gestos e 
Movimentos; Traços, Sons, Cores e Formas; Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação; Espaço, Tempo, Quantidades, Relações e 
Transformações. 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conviver; Brincar; Participar; Explorar; 
Expressar e Conhecer-Se. 


