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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 

(EI01EF03) Demonstrar interesse ao 
ouvir histórias lidas ou contadas, 
observando ilustrações e os movimentos 
de leitura do adulto-leitor (modo de 
segurar o portador e de virar as páginas). 
 
(EI01CG01) Movimentar as partes do 

corpo para exprimir corporalmente 
emoções, necessidades e desejos. 
 
 
 
 
 
 

Contação de Histórias: A cesta de Dona Maricota/ Dança das Frutas 
 

Preparar um ambiente aconchegante onde a criança esteja confortável para realização 
da contação da história, o responsável pode mostrar o vídeo. Observe a reação da  
criança durante  a atividade. Em seguida, dance com a criança a música Pulando com 
as frutas. Essa atividade irá estimular a percepção visual, tátil, concentração e 
coordenação motora. Registre esse momento com foto ou vídeo do aluno. 
https://www.youtube.com/watch?v=eRhLAKE2j6k 
https://www.youtube.com/watch?v=NWR3zArnrss 

 

Contação de história/ Manuseio de frutas e legumes 

 
Com recurso de um celular (ou outra mídia de produção) assistir a contação de história 
do canal Quintal da Cultura, onde eles apresentam a história A cesta de Dona Maricota  
de Tatiana Belinky. Em seguida, se tiver frutas e legumes em casa apresente para a 
criança, diga o nome deles e estimule a criança a manuseá-los. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5mStGKBgEkI&t=290s  
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TERÇA-
FEIRA 

50 minutos 
(EI01ET03) Explorar o ambiente pela ação 

e observação, manipulando, 
experimentando e fazendo descobertas. 
 
(EI01TS03) Explorar diferentes fontes 

sonoras e materiais para acompanhar 
brincadeiras cantadas,canções, músicas e 
melodias. 
 
 
 
 
 

Apresentação e degustação das frutas da cesta da Dona Maricota 

 
Prepare um ambiente para a criança e a família, por exemplo, uma toalha no chão 
como piquenique, e uma cesta ou bacia com as frutas que contêm no livro da cesta da 
dona Maricota. Apresentar para a criança a fruta falando seu nome e deixando ela 
manusear.   Outra sugestão: Utilize as frutas que tiverem disponíveis em casa. 
 No momento da atividade coloque  para a criança ouvir a história cantada. Observe 
as reações dos alunos e registre com fotos ou vídeo. 
Após a criança manuseá-la e observá-la corte as frutas e coloque em um pote para 
serem saboreadas. Essa atividade irá estimular a observação, curiosidade e a 
coordenação motora global. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TbmGJ0rOkEY 
 
Caixa supresa - Qual a fruta? 

 
Separe pelo menos 5 opções de frutas e legumes e uma caixa de papelão com um 
espaço (que de para tirar o alimento) aberto na parte superior. Coloque as frutas e os 
legumes dentro da caixa e deixe que a criança tire de dentro da caixa e pergunte a ela  
“Qual é esta fruta/legumes?”, “ Qual a cor?”, caso a criança não saiba o adulto pode 
ajudá-lo, e a cada acerto comemore com palmas e parabéns. 

 

 
QUARTA-

FEIRA 

 
1h30 

 
 
 

(EI01ET01) Explorar  e descobrir as 

propriedades de objetos e materiais(odor, 
cor, sabor, temperatura) 
 
 
(EI01OE06) Comunicar-se com outras 

pessoas usando movimentos, gestos, 
balbuciar, fala e outras formas de 
expressão 

 
 

Hora do suco natural/Culinária 
 

Com as frutas disponíveis em casa prepare um suco natural para a criança, pode ser 
laranja ou a fruta que tiverem em casa. Lave bem a fruta e no momento da preparação 
do suco a criança poderá experimentar e manusear as frutas. Com esta atividade os 
pequenos poderão ampliar seu paladar e  incentivar bons hábitos alimentares. 
Registre esse momento com fotos ou vídeo. 
https://www.youtube.com/watch?v=QUo8TGORKuU 
https://www.youtube.com/watch?v=6PI4BNa-zbs 
 

QUINTA-
FEIRA 

 

50 minutos 

(EI01EO04) Comunicar necessidades, 

desejos e emoções, utilizando gestos, 
balbucios, palavras. 
  
 
(EI01EO05) Reconhecer as sensações de 

seu corpo em momentos de alimentação, 
higiene, brincadeiras e descanso 

Conhecendo os legumes 

 
Através do vídeo do Palavra Cantada: O que que tem na sopa do neném ,com auxílio 
de um responsável fazer a comparação dos legumes apresentados durante a música. 
Mostrar para a criança os legumes disponíveis em casa . 
Nomear cada legume. Observe a reação da criança durante a atividade. Registre esse 
momento com fotos. Essa atividade irá estimular  os sentidos ( olfato , audição e 
paladar). 

https://www.youtube.com/watch?v=TbmGJ0rOkEY
https://www.youtube.com/watch?v=QUo8TGORKuU
https://www.youtube.com/watch?v=6PI4BNa-zbs


  

 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x5Dm5FcvIOw 
 
  
 Higiene das frutas 
 

Com o recurso de um celular (ou outra mídia de reprodução) apresentar o vídeo da 
higiene dos alimentos do Canal da Educadora Dani (segue link do vídeo). Após o vídeo 
coloque água e algumas frutas e legumes em uma bacia,  sente com a criança e o 
estimule a lavar os alimentos, sempre reforçando, vamos deixá-lo limpinho para nós 
comermos, se possível, pergunte o nome e a cor do que está sendo lavado.   
Disponível em : https://www.youtube.com/watch?v=wWDAtX95dqc&feature=youtu.be  
 

 
SEXTA-
FEIRA 

 
20 minutos 

 

 
EI01ET01) Explorar e descobrir as 

propriedades de objetos e materiais (odor, 
cor, sabor, temperatura  
 
  

 

Culinária Sopa do Neném 
 
Fazer a sopa e degustação da mesma. 
Na hora de preparar a sopa relembrar a música da palavra cantada “ O que que tem 
na sopa do neném?' 
Sempre mostrar e dizer o nome de cada legume servido na sopa. 
Cozinhar com as crianças estimula o desenvolvimento sensorial  
https://www.youtube.com/watch?v=LwX6FNc0NZE 

 
Culinária: Receita de bolo de abobrinha 

Apresentar a criança a abobrinha de forma que ela manuseie por um tempo. Em 
seguida, siga as instruções ( segue o link) da receita de bolo de abobrinha, uma receita 
gostosa e nutritiva. 
 
https://www.tudogostoso.com.br/receita/12612-bolo-de-abobrinha.html  

 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Escuta, fala, pensamento e imaginação; Corpo, gesto e 

movimento; Espaço,tempo, quantidade, relações e transformações; Traços, sons, cores e formas; O eu, o outro e o nós. 

 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES A SEMANA: Expressar, Brincar, Explorar, Conhecer-se e  Participar. 
Participar de variadas situações de comunicação oral, para interagir e expressar desejos, necessidades e sentimentos por meio da linguagem oral, e 
interessar-se pela leitura de histórias; 
 
TEMÁTICA DA SEMANA:Semana  do Livro 
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