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______________________________________________________________________________________________________________________________   

EDUCAÇÃO   INFANTIL   PRÉ-ESCOLA   (PARCIAL)     

  

  

DIAS   DA   SEMANA  

TEMPO   
ESTIMADO   

PARA   
REALIZAÇÃ 

O   DAS   
ATIVIDADE 

S   

OBJETIVOS   DE   APRENDIZAGEM   E   
DESENVOLVIMENTO   ESTRATÉGIAS   /   CONTRIBUIÇÕES   DIDÁTICAS   

SEGUNDA-FEIRA   

4   horas   
  (EI02EF05) Relatar  experiências  e  fatos      

acontecidos,  histórias  ouvidas,  filmes  ou       
peças   teatrais   assis�dos   etc.   

(EI03EO04) Comunicar  suas  ideias  e      
sen�mentos   a   pessoas   e   grupos   diversos.   

  História   vídeo:   chapeuzinho   vermelho   
Ver   o   vídeo:   “chapeuzinho   vermelho   não   fala   com   estranhos”   
  Preparar   um   ambiente   aconchegante   para   que   a   criança   possa   assis�r   ao   vídeo   
com   tranquilidade.   Depois,   fazer   a   seguinte   pergunta:   “   Posso   conversar   com   
estranhos?    E   se   aparecer   alguém   que   não   conheço   e   me   chamar,   posso   ir?   
Aproveite   esse   momento   para   dialogar   com   seu(a)    filho(a)   a   importância   de   
sempre   estar   perto   de   pessoas   conhecidas,   como   papai,   mamãe,   avós,   �os   e   
outros   de   confiança,   e   também   para   contar   todas   as   coisas   que   ouve   de   outras   
pessoas    que    dão   medo.     

Segue   link   vídeo:    h�ps://youtu.be/xjW50KNSXvg    
  
  
  
  

https://youtu.be/xjW50KNSXvg


  
Agora   vamos   remexer   o   corpo   com   a   música:   Chapeuzinho   Vermelho   –   Pela   
estrada   a   Fora.   
Proporcionar   a   criança   um   ambiente   calmo   e   com   espaço   livre   para   que   ela   
possa   ouvir   a   música,   e   se   desejar,   explorar   esse   lugar   para   movimentar-se.     

Link   da   Música:    h�ps://youtu.be/K9Pu9b6eAak   

  A   professora   da   sala   estará   disponível   durante   o   período   para   sanar   as   dúvidas   
dos   responsáveis   em   relação   às   a�vidades   encaminhadas.   

TERÇA-FEIRA   

4   horas   
  
  

(EI02EF05) Relatar  experiências  e  fatos      
acontecidos,   histórias   ouvidas   e   filmes   
(EI03EF04) Recontar   histórias   ouvidas.   

  
  
  
  
  
  

A�vidade:   reconto   da   história     
 Preparar  o  ambiente  para  que  a  criança  possa  desenvolver  a  a�vidade  com               

tranquilidade.   
A�vidade:  Fazer  um  vídeo  da  criança  recontando  a  História.  Para  que  ela  se  sinta                
mais  entusiasmada,  permita  ela  ver  o  vídeo  algumas  vezes,  assim  se  apropriará              
mais   da   história.   
A  a�vidade  tem  por obje�vo es�mular  o  desenvolvimento  da  linguagem  oral,           
escrita  e  o  raciocínio  das  crianças  de  maneira  lúdica  e  prazerosa,  além  da               
capacidade   de   percepção   e   entendimento.   
A   professora   da   sala   estará   disponível   durante   o   período     para   sanar   as   dúvidas   
dos   responsáveis   em   relação   às   a�vidades   encaminhadas.   

QUARTA-FEIRA   

4   horas   
  
  

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

A�vidade:   dobradura   chapeuzinho   vermelho   
 Preparar  o  ambiente  para  que  a  criança  possa  desenvolver  a  a�vidade  com               

tranquilidade.   
Vamos  fazer  uma  dobradura  do  chapeuzinho  vermelho  u�lizando  forma           
geométrica   (círculos)   
Vídeo:   Dobradura   com   círculos   
Link:    h�ps://youtu.be/xZGwt3rvLNc   
  A   professora   da   sala   estará   disponível   durante   o   período     para   sanar   as   dúvidas   
dos   responsáveis   em   relação   às   a�vidades   encaminhadas.   

QUINTA-FEIRA   

2h10m   
  
  

(EI03EO03) Ampliar   as   relações   interpessoais,   
desenvolvendo   a�tudes   de   par�cipação   e   
cooperação.   
(EI03EO01) Demonstrar   empa�a   pelos   outros,   
percebendo   que   as   pessoas   têm   diferentes   
sen�mentos,   necessidades   e   maneiras   de   
pensar   e   agir.   

A�vidade:   preparar   uma   mesa   para   cear   com   família     
Assim  como  chapeuzinho  e  sua  família  prepararam  uma  mesa  de  alimentos  e              
fizeram  uma  refeição,  a  sugestão  é  que  um  adulto  junto  com  a  criança  prepare                
algo.  Pode  ser  da  maneira  que  desejarem,  até  mesmo  aproveitar  o  momento              
das  refeições  que  já  acontece  no  dia-a-dia,  pois  o  importante  na  tarefa,  é               
es�mular  a  criança  a  valorizar  esse  momento  com  a  família  e  trabalhar  a               
empa�a,   cooperação...   
 A  Professora  estará  disponível  durante  o  período  para  sanar  as  dúvidas  dos               

responsáveis   em   relação   a   a�vidade   encaminhada.   

https://youtu.be/K9Pu9b6eAak
https://youtu.be/xZGwt3rvLNc


  

2   aulas   
Educação   

Física   

(EI03CG02)   Demonstrar   controle   e   adequação   
do   uso   de   seu   corpo   em   brincadeiras   e   jogos,   
escuta   e   reconto   de   histórias,   a�vidades   
ar�s�cas,   entre   outras   possibilidades.   

Individualizados   irão   adquirir   a   habilidade   e   competência   de   se   auto   
organizarem   na   distribuição   de   recursos   materiais   e   seus   armazenamentos.   

  

SEXTA-FEIRA   

3h10   
  
  

(EI02EF05) Relatar  experiências  e  fatos      
acontecidos,   histórias   ouvidas   e   filmes   
(EI03EF04) Recontar   histórias   ouvidas   
(EI03TS02) Expressar-se  livremente  por  meio      
do  teatro,  desenho,  pintura,  colagem,       
dobradura   e   escultura.   

 Preparar  o  ambiente  para  que  a  criança  possa  desenvolver  a  a�vidade  com               
tranquilidade.  Hoje  a  criança  vai  criar  e  contar  sua  história.  Pode  contar  uma               
história   conhecida.     
Deixar  que  as  crianças  improvisem  e  criem  suas  próprias  narra�vas,  ou  façam              
suas   próprias   versões   de   histórias   já   conhecidas.    
Eles   podem   contar   a   história   u�lizando   objetos   e   outros   acessórios.    
Pode   usar   roupas   e   fantasias.   
A  Professora  estará  disponível  durante  o  período  para  sanar  as  dúvidas  dos              
responsáveis   em   relação   a   a�vidade   encaminhada.   

1   aula   
Artes   

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

Apreciação   de   vídeo   –   o   retrato   
Criar   o   retrato   de   algum   familiar   u�lizando   materiais   diversos.   

CAMPOS   DE   EXPERIÊNCIAS   TRABALHADOS   NAS   ATIVIDADES   DURANTE   A   SEMANA:   Traços,   sons,   cores   e   forma/   Corpo   gestos   e   movimento/   Escuta,   fala   pensamento   e   

imaginação.   

DIREITOS   DE   APRENDIZAGEM   GARANTIDOS   NAS   ATIVIDADES   DURANTE   A   SEMANA:   Brincar,   par�cipar,   explorar,   expressar,   conhecer-se,   conviver.   


