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DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES 

 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
 E DESENVOLVIMENTO 

 

 
ATIVIDADE/ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

 
SEGUNDA

FEIRA 

 

35 min. 

 
(EI01TS02) – Traçar marcas gráficas, em 
diferentes suportes, usando instrumentos 
riscates e tintas. 

Atividade: Vídeo Índio Beleza / Carimbo das Maoszinhas: Os pais 

juntamente com a criança em um local tranquilo irão assistir o vídeo 
¨Indio Beleza¨, durante o video o adulto que estiver com a criança 
deveva falar caracteristica do indio apontando para a imagem a cada 
movimento diferente para que a criança possa entender o personegem 
principaldo video (o indio). Após assistirem o video a criança com a 
ajuda de um adulto irá fazer o indio, pinte cada dedinho da criança de 
uma cor e no centro da mão um tom de cor de pele, em seguida carimbe 
em uma folha de papel ou o que tiver disponivel em casae com uma 
caneta desenhe juntamente com a criança o rosto e detalhes do indio 
como a pintura e o cocar. 
Fonte: https://youtu.be/NwtfSsL9j3A 
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TERÇA-
FEIRA 

 

30 min. 

 

(EI02CG03) Explorar formas de deslocamento 

no espaço (pular, saltar e dançar) combinando 
movimentos e seguindo orientações. 
 

Atividade:  Brincadeira do Sol e da Lua. 

Para iniciar a brincadeira só precisa de um giz de lousa, carvão ou outro 
material que disponibilize em casa, um pouco de espaço e uma criança 
animada. Os pais irão traçar uma linha no chão, de um lado desenhar um 
Sol e do outro lado a Lua. Com ajuda de um adulto a criança irá ficar em 
pé encima da linha, colocar uma música infantil, pedir para a criança 
prestar atenção, quando a música estiver alta, ela irá para o sol; quando 
a música estiver baixa ela irá para a Lua, com as crianças menores os 
pais deve segura na mão para orientar quando for pular para o sol e para 
lua durante a brincadeira. Atenção essa atividade pode ser feita com todos 
da família bom divertimento.  Observação: Sugestão para o BIA: Pegue o 
bebê no colo e leve-o para observar um momento da natureza, se for dia 
mostre o sol e fale de suas cores, do calor e que está no céu junto com 
as nuvens, quando for noite aponte para lua e mostre como ela está 
redonda e fale que ela fica a noite inteira no céu junto com as estrelas. Se 
quiser pode cantar música do sol ou da lua se souber. 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/810648001655211079/ 

 
QUARTA-

FEIRA 

 
 
 

30 min. 

(EI01EO02) – Perceber as possibilidades e os 

limites de seu corpo nas brincadeiras e 
interações das quais participa.  
 
 

 Atividade: Canção  ¨A Janelnha¨: Sentar com a criança em lugar confortável 

e tranquilo. Posicione a criança de frente no seu colo, em seguida apresente a 
música ¨A Janelinha¨, fazendo gestos referente a canção, imitando uma 
janelinha que abre e fecha. Depois de ter apresentado a música e demostrado 
gestos para a criança, estimule ela a cantar e se movimentar imitando o adulto 
ou movimentos livre criando gestos e acompanhado o ritmo da canção. Se a 
criança estiver no colo segure-a pela mãozinha ou braços e faça os movimentos 
de abre e fecha da janelinha, incentivado a participar da brincadeira. 

Fonte: https://youtu.be/CbQJOgAxW60 

 

 
QUINTA-

FEIRA 

 

 

 

15 min 

(EI01CG01) Movimentar as partes do corpo para 
exprimir corporalmente emoções, necessidades 
e desejos. 

Atividade: Dança da chuva debaixo do chuveiro:Os pais irão escutar e 
cantar a música da chuva junto com a criança na hora do banho debaixo 
do chuveiro. E para tornar esse momento ainda mais divertido irão 
imaginar que as gotas de água que caem sobre a cabeça e corpo são 
água de chuva, então brinque, se divirta, faça conchinha com as duas 
mãos para segurar um pouco de água, depois jogue para o alto, olhe 
para cima para sentir a água caindo sobre seu rosto, bata palmas, 
balance os braços e as pernas, deixe cair um pouco de água nas 
costas, enfim, brinque como desejar debaixo da imaginária chuva. 
Enquanto estiver brincando não se esqueça de cantar a música da 

https://br.pinterest.com/pin/810648001655211079/
https://youtu.be/CbQJOgAxW60


  
 

chuva, faça dessa atividade um momento de imaginação e 
relaxamento. 
Fonte: https://youtu.be/7KG6wG39WgA       
 

 
SEXTA-
FEIRA 

 

 
30 min. 

 

(EI01EF02) – Demonstrar interesse 

ao ouvir a leitura de poemas e a  
apresentação de músicas. 
  
 
 

 
Atividade: História Cantanda O Gato Xadrez:  Em um ambiente 

tranquilo os pais juntamente com a criança irá assistir o video da Historia 
Cantanda O Gato Xadrez e durante o video o adulto que estiver com a 
criança  mostrará a diferença e a beleza que há em cada gatinho, fazendo 
compreender que essas diferenças nos tornam únicos e maravilhosos. 
Depois poderão juntos cantar a música  assistindo o video para que a 
criança desenvolva a oralidade. 
Fonte: https://youtu.be/2Fbn-NqHzs4 
 

 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:TRAÇOS, SONS, CORES E 

FORMAS; O EU, O OUTRO E O NÓS;  CORPO, GESTOS  E MOVIMENTO; ESCULTA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO. 

 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES A SEMANA:  Expressar, Manipular, Explorar, Movimentar, Conviver, 
Brincar, Participar e Conhecer-se. 

 
TEMÁTICA DA SEMANA:História e Cultura Afro Brasileira e Indígena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/7KG6wG39WgA
https://youtu.be/2Fbn-NqHzs4


  
 

 
 
 
 
 
 


