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DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES 

 
OBJETIVOS 

DE 

APRENDIZAGEM EDESENVOLVIMENTO 

 

 

 
ATIVIDADE/ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

 
SEGUNDA

-FEIRA 

 

50 
MINUTOS 

(EIF2EO01) Demonstar atitudes de 
cuidado e solidariedade na interação 
com crianças e adultos. 
  
 
 
 

A criança deverá realizar a atividade DIGA SIM A PAZ! 

Nesta atividade, o aluno deverá cantar e dançar, interpretar a letra da música 

sugerida, após conversará com adutos sobre as boas práticas cotidianas e a 

cultura da paz. 

Após converse com sua criança, envolva os familiares nesse bate papo, sobre 
violência, a importância de preservar e prevalecer à paz em todos os lugares, 
também é necessário explicar que é importante conversarmos e não ter atitudes 
de machuquem os outros. 

Também precisamos ficar atentos aos jogos, filmes e animações que 
apresentamos as crianças: https://www.youtube.com/watch?v=o-Ba7miUSU0 

 

 

TERÇA-
FEIRA 

60minutos 
(EI02EF05)  
Relatar experiencia e fatos 
acontecidos,histórias ouvidas,filmes 
ou peças teatrais assistidos etc.  

O aluno deverá realizar a atividade A FÁBRICA DE 
BRINQUEDO. 

Através da realização desta atividade a criança irá perceber  que pode construir o 
próprio brinquedo e ainda preservar o meio ambiente! 

Nesta atividade, a criança deverá assistira ao video da Fábrica de brinquedos, 
recontar a história e ser estimulada pelo adulto a confeccionar seus proprios 
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brinquedos com materias reciclaveis e deixar de lado os brinquedos,jogos que 
envolvam violência. 

https://www.youtube.com/watch?v=SUzeZMjMl30 

 
QUARTA-

FEIRA 

70 

minutos  

(EI02TS02)  
Utilizar de materiais com possibilidades de  
Manipulação,explorando cores,texturas,for 
mas e volumes. 
 

 

 A Criança deverá ouvir a música sobre desarmemento infantil e confeccionar um 
cartaz sobre a Paz. 
O objetivo desta atividade é conscientizar o desarmamento infantil, propor ao 
aluno trocar as brincadeiras violentas pelas brincadeiras saudáveis e de paz, que 
estimulem o desenvolvimento das habilidades infantis. 

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

 

 
QUINTA-

FEIRA 

60 minutos  
(EI02ET04)  
Identificar relações espaciais 
(dentro,fora,em cima,em baixo, entre 
e do lado) e temporais antes, durante 
e depois). 
 
 
 

 

A atividade proposta será a construção de um Bilboquê. 
A proposta desta divertida atividade é proporcionar a criança a alegria de 
confeccionar um brinquedo através de sua própria habilidade, e ainda assim, 
preservar o meio ambiente e desenvolver sua lateralidade e coordenação motora. 
Um bilboquê é muito mais divertido que arcos, flechas, arminhas e espingardas de 
brinquedo!! 

Com o auxilio de um adulto a criança deverá construir seu próprio brinquedo. 
https://www.youtube.com/watch?v=68ApPTKI2Hs 

 
SEXTA-
FEIRA 

70 minutos 

 

(EI02TS02)  
Utilizar de materiais com 
possibilidades de  
Manipulação,explorando 
cores,texturas,for 
mas e volumes. 

O adultos com o auxilio da criança construirá um quebra cabeça com as formas 
geométricas. 
Através desta atividade, proporcionaremos ao aluno, o desenvolvimento de 
habilidades visuais, motoras e concentração.Também a valorização de suas 
próprias produções. 

 https://www.youtube.com/watch?v=UU1TJxcRZS0 
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CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:   Fala, pensamento e 

imaginação/Corpo, gesto e e movimento/O eu, o outo o nós, Traços, sons,cores e formas. 

 
 DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES A SEMANA: Explorar, expressar, brincar e conhecer-se. 

 
TEMÁTICA DA SEMANA:  Nona  semana -  DESARMAMENTO INFANTIL 

 


