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DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

REALIZAÇÃO 
ATIVIDADES 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

S
E

G
U

N
D

A
-F

E
IR

A
 

04 horas (EI03EF05) Recontar histórias ouvidas para produção de 
reconto. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Boa aula. 

 
Tema da semana: Programa de Turismo Educativo Ribeirão Pires. 
Rotina: Estabelecer uma rotina é importante e necessário para o 
desenvolvimento da independência e autonomia infantil. Sendo 
assim segue nossa rotina. 

1º Leitura: entre sonhos e dragões. 

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/entre-sonhos-e-
dragoes/ 
Autor: Adriana Carranca. 
2º contagem: responsáveis separem 10 objetos (prendedor de roupas, 
lápis colorido, brinquedos, peças de montagem, o que estiver à 
disposição de vocês.) em seguida solicite que à criança que faça a 
contagem. 
3º escrever o nome próprio. Pais auxiliem nesta tarefa. 
4º leia o alfabeto até a letra F, segue um livro com as letras e imagens 
representativas. 

https://www.youtube.com/watch?v=pBsfpU9zWNI 
atividade: pais leiam o texto abaixo, expliquem para a criança que 
nossa cidade antigamente tinha outro nome, em seguida escrevam 
esse nome (CAGUAÇU) em sulfite ou caderno e peça para a criança 
encontrar as vogais e pinta-las. Observem se a criança consegue 
encontrar sozinhas, podem e devem auxiliar, caso não consigam. 
 

A história de Ribeirão Pires remonta ao século XVII (17), 

quando a região do ABC começou a se desenvolver. Nesse 
período, Ribeirão Pires pertencia ao município de Santo André 
da Borda do Campo e tinha o nome de Caguaçu, que, na língua 
tupi, quer dizer "mata virgem” ou “mata grande". 
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04 horas (EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre 
objetos, observando suas propriedades. 
 
 

(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com suas 

semelhanças e diferenças. 

Tema da semana: Programa de Turismo Educativo Ribeirão Pires. 
Rotina: Estabelecer uma rotina é importante e necessário para o 
desenvolvimento da independência e autonomia infantil. Sendo 
assim segue nossa rotina. 

1º Leitura: o cabelo da menina. 

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/o-cabelo-da-
menina/ 
Autor: Fernanda Takai. 
2º contagem: responsáveis separem 10 objetos (prendedor de roupas, 
lápis colorido, brinquedos, peças de montagem, o que estiver à 
disposição de vocês.) em seguida solicite que à criança que faça a 
contagem. 
3º escrever o nome próprio. Pais auxiliem nesta tarefa. 
4º leia o alfabeto até a letra F, segue um livro com as letras e imagens 
representativas. 

https://www.youtube.com/watch?v=pBsfpU9zWNI 
 
 

 
 
Atividade: esta imagem representa um ponto turístico em nossa cidade: 
a Pedra do elegante. Mostre-a para a criança em seguida peça para que 
ela fale sobre o que vê. Observe o interesse da criança e registre o 
momento. 
 
Boa aula. 
 
ARTE 

Instigar a percepção visual da criança acerca de detalhes, composições, cores, 
semelhanças e diferenças. 

https://www.youtube.com/watch?v=pBsfpU9zWNI
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04 horas (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, 
pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções 
bidimensionais e tridimensionais.  

 
Tema da semana: Programa de Turismo Educativo Ribeirão Pires. 

Rotina: Estabelecer uma rotina é importante e necessário para o 
desenvolvimento da independência e autonomia infantil. Sendo 
assim segue nossa rotina. 

1º Leitura: o sétimo gato. 
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/o-setimo-gato/ 

Autor: Luiz Fernando Verissimo. 
2º contagem: responsáveis separem 10 objetos (prendedor de roupas, 
lápis colorido, brinquedos, peças de montagem, o que estiver à 
disposição de vocês.) em seguida solicite que à criança que faça a 
contagem. 
3º escrever o nome próprio. Pais auxiliem nesta tarefa. 
4º leia o alfabeto até a letra F, segue um livro com as letras e imagens 
representativas. 

https://www.youtube.com/watch?v=pBsfpU9zWNI 
Atividade: pais observem e mostre a imagem abaixo para a criança, é 
uma foto do Parque Municipal Perola da Serra, mais um dos muitos 
pontos turísticos de ribeirão pires. Agora ofereça papel e lápis colorido 
para que a criança possa fazer seu desenho baseado na imagem. 
Ressalte sobre a importância da preservação das plantas.  
 
 
 

 
 
Boa aula. 
 
 

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/o-setimo-gato/
https://www.youtube.com/watch?v=pBsfpU9zWNI
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04 horas 

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

 

 
Tema da semana: Programa de Turismo Educativo Ribeirão Pires. 

Rotina: Estabelecer uma rotina é importante e necessário para o 
desenvolvimento da independência e autonomia infantil. Sendo 
assim segue nossa rotina. 

1º Leitura: o menino e o foguete. 
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/o-menino-e-o-
foguete/ 
 
Autor: Marcelo Rubens Paiva.  
2º contagem: responsáveis separem 10 objetos (prendedor de roupas, 
lápis colorido, brinquedos, peças de montagem, o que estiver à 
disposição de vocês.) em seguida solicite que à criança que faça a 
contagem. 
3º escrever o nome próprio. Pais auxiliem nesta tarefa. 
4º leia o alfabeto até a letra F, segue um livro com as letras e imagens 
representativas. 

https://www.youtube.com/watch?v=pBsfpU9zWNI 
Atividade: apresentaremos agora mais um ponto turístico conhecido por 
todos da região: A vila do doce.  
Pais escrevam o nome VILA, em seguida apresente para a criança todas 
as letras, peça para a criança escrever também. Lembrando que a escrita 
é espontânea. Observem a coordenação motora. 
 
 
Boa aula, bom feriado. 
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FERIADO: ANIVERSÁRIO DE RIBEIRÃO PIRES. 

 
                 

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/o-menino-e-o-foguete/
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/o-menino-e-o-foguete/
https://www.youtube.com/watch?v=pBsfpU9zWNI
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CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações; 

Escuta, fala, pensamento e imaginação; traços, sons, cores e formas; corpo, gestos e movimentos. 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: “BRINCAR, PARTICIPAR, EXPLORAR, EXPRESSAR, CONVIVER E 

CONHECER-SE.” 

 

 

 


