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DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO PARA 
REALIZAÇÃO DAS 

ATIVIDADES 

 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

 

 
ATIVIDADE/ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-
FEIRA 

 

1h 

(EI02EF01) Dialogar com crianças e 
adultos, expressando seus desejos, 
necessidades, sentimentos e opiniões.  
 

Atividade: História Era uma vez...   

Acessar link https://youtu.be/H3ougWFzNAE:  e  junto com sua 
família  assistam a uma linda história que as professoras 
prepararam. Os livros nos transmitem conhecimento e saberes. A 
leitura pode ser uma grande fonte de aprendizado, através dos livros 
e histórias, construímos conhecimento sobre o mundo, sobre 
pessoas sentimentos e até sobre nos mesmos. 
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https://youtu.be/H3ougWFzNAE


 
  

-FEIRA 
 

 

50min. 

 (EI02EF06) Criar e contar história oralmente, com 
base em imagens ou temas sugeridos.  
 
 

 Atividade: “O LIVRO COMEÇA PELA CAPA” 

Com o auxilio de sua família realizem a leitura da capa de 
um livro de Monteiro Lobato O ratinho, o Gato e o Galo. 
Por meio de perguntas e pela leitura da capa as crianças 
criarão hipóteses sobre o que vai acontecer na história. 
Como embalagem do livro, a capa tem o papel de 
transmitir o espírito do livro, revelando parte e instigando 
adultos e crianças a desvendar os mistérios contidos por 
detrás de sua capa. 

QUARTA-
FEIRA 

 
 

1h 

(EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, 
expressando seus desejos, necessidades, 
sentimentos e opiniões. 
 
 
 

 Atividade: Fábula - O RATINHO, O GATO E O GALO. 

Acessar o seguinte link https://youtu.be/FvMVoc8Lp80 e 
junto com sua familia assitam a fábula do escritor Monteiro 
Lobato O ratinho, o Gato e o Galo. A fábula tem caráter 
educativo e ao final, sempre traz algum ensinamento para 
os seres humanos, através das histórias vivenciadas pelos 
personagens irracionais. 

QUINTA-
FEIRA  

  50min. 

(EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no 
espaço (pular, saltar, dançar)    
 

  Atividade: MÚSICA EMÍLIA A BONECA GENTE. 

Acessar o link https://youtu.be/zbD4VcXEv4o  e  dançar   
ao som de uma músical, feito para a boneca Emília  e  
conhecer uma das principais personagens infantis do 
SÍTIO DO PICA PAU AMARELO, uma boneca de pano que 
tomou uma pílula e começou a falar.   

 
SEXTA-
FEIRA 

 
   

1h30 

 

(EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, 
expressando seus desejos necessidades sentimentos 
e opiniões.  
 

 
 
  
  

 

Atividade: Roda de Leitura em Família! 

Roda de leitura em família. Disponibilizar livros, gibis, 
revistas, jornais etc. Caso não tenham nenhuma das 
opções podem ser usados livros digitais; deixar que a 
criança escolha o livro e explorem o mesmo folheando e 
observando as imagens, após  explorar o livro leia para 
seu pequeno, e brinque com que ele pedindo para que ele 
reconte a história que foi lida em família. Os livros 
oferecem as crianças oportunidades de entrar em contato 
com diversos estímulos diferentes, desde folhear as 

https://youtu.be/FvMVoc8Lp80
https://youtu.be/zbD4VcXEv4o


 
  

páginas até imaginar e interpretar narrativas. 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação, Corpo 

Gestos e movimentos.   

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES A SEMANA: Conhecer, Expressar, Participar, Dialogar. 

TEMÁTICA DA SEMANA: sétima Semana – Semana Do Livro  

 


