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PROFESSORES(AS): _Camilla, Daniela, Maria A., Àurea, Benedita, Sandra, Sueli, Arenilde, Ana E., Helena 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

EDUCAÇÃO INFANTIL  (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

Tempo 
estimado 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUN
DA-

FEIRA 

50 
minutos

(EIOZEF03) Demonstrar interesse e 
atenção ao ouvir a leitura de outros 
textos, diferenciando escrita de 
ilustração e acompanhando com a 
orientação dos adultos. 

Um adulto deverá ler a história do Cabeçudinho (álbum seriado) e assistir ao vídeo de uma criança 
recontando e em seguida pedir para a criança recontar com a ajuda de um adulto: 

https://www.youtube.com/watch?v=eTJ0Dp_hfec 

TERÇA
-FEIRA

50 
minutos

(EIO3CG03) Criar movimentos, gestos, 
olhares e mímicas em brincadeiras 

Assistir a história: “Quando sinto raiva” – de James Missi: https://youtu.be/DxzZ-cM-L8E 
Conversar com a criança sobre vários sentimentos e brincar com as expressões faciais, mímicas, 
alegria, raiva, etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=eTJ0Dp_hfec
https://youtu.be/DxzZ-cM-L8E


QUAR
TA-

FEIRA 

50 
minutos

(EIO2CG02) Explorar formas de 
deslocamento no espaço (pular, saltar, 
dançar, combinando movimentos). 

Confeccionar junto com as crianças um coração, em seguida cantar e dançar com o Patati Patatá a 

música “Amor Universal”: https://youtu.be/CBHpvEQfdAY 

QUINT
A-

FEIRA 

50 
minutos

(EIO3T02) Expressar-se livremente por 
meio de desenho, colagem. 

Assistir a história:” Um mundinho de Paz”, da autora Ingrid Bezemeier: 
https://www.youtube.com/watch?v=ToWhEEJImEM
Conversar com a criança sobre o tema abordado e confeccionar junto com ela, um cartaz (recorte, 
colagem), de revistas ou jornais com imagens que representem a Paz, ou fazer desenhos. 

SEXTA-
FEIRA 

50 
minutos

(EIO2TS02) Utilizar materiais variados 
com possibilidades de manipulação, 
explorando cores, tamanhos, texturas. 

Confeccionar junto com a criança uma flor com palavras que representem a Paz. Colocá-las num 
vaso, quadro. 
Em seguida ouvir junto com a criança a música do Roupa Nova (A Paz): 

https://youtu.be/OP4KB5FR_Mw 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: escuta, fala, pensamento, imaginação; traços, sons, cores e formas; corpo, 

gestos e movimentos; o eu, o outro, o nós. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Participar, conviver, brincar, explorar, expressar, conhecer-se. 

https://youtu.be/CBHpvEQfdAY
https://www.youtube.com/watch?v=ToWhEEJImEM
https://youtu.be/OP4KB5FR_Mw

