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                                      EDUCAÇÃO INFANTIL  INTEGRAL 
 

 
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 sobre Memórias (Fafá Conta) 

 Acessar link https://youtu.be/y_QIDi-APic  e  junto com sua família  
assistam a uma linda história narrada pela contadaora de Histórias 
Fafá após assistir a história os pais/responsáveis irão relembrar 
suas lindas memorias conversando com sua criança. Conte a seu 
pequeno momentos importantes que lembram sua infância, relate 
sobre as brincadeiras que gostava de brincar com seus pais, 
amigos irmãos primos, avó, avô etc Perceba as reações da criança 
ao longo da conversa e permita que se expresse também buscando 
assim experiências ricas e marcantes, criando em nossas crianças 
boas memórias da infância! 
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Terça-
FEIRA  

 

1h 

(EI02E004) Comunicar-se com os colegas e os 
adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 
compreender.  
 
 

 Atividade: Momentos Especiais 

O responsável irá junto com a criança, escolher uma foto 
que represente um dia alegre para todos. Pode ser de um 
passeio, uma festa, uma reunião com a família, fotos dos 
avós, ou seja, uma foto que represente um momento que 
ficará guardado na memória para sempre.  

 

 

QUARTA-
FEIRA 

 
 
1h 30min 

(EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de 
sua cultura no cuidado de si e nos jogos e 
brincadeiras. 
 

 Atividade: Resgate de Brincadeiras 

Relembrar e resgatar brincadeiras com os seus filhos que 
trazem lindas lembranças, compartilhe com o seu pequeno 
ensinado a ele (a). O ato de brincar cria laços e memórias 
afetivas para toda a vida. Além de ser uma forma de 
diversão com as crianças. 

 

 

QUINTA-
FEIRA 1h 30min 

   

(EI02E001) Demonstrar atitudes de cuidado e 
solidariedade na interação com crianças e adultos. 

  Atividade: Piquenique Diferente! 

Noite do piquenique! Nesse dia o jantar será diferente! 
Estenda uma toalha no chão da sala (ou outro lugar que 
julgar com melhor espaço) e convide toda família para 
comer ali mesmo. As brincadeiras criam vínculos entre 
pais/responsáveis e crianças proporcionando momentos 
de convivência imprescindíveis 

 

 

 
SEXTA-
FEIRA 

 
   

1h30 

 

(EI02E003) Compartilhar os objetos e os espaços 
com crianças da mesma faixa etaria e adultos. 
  
  

 

Atividade: Acampamento em Casa 

Escolha o lugar que preferirem da casa e montem um 
acampamento, ou uma cabaninha. Coloque colchões, 
almofadas e outros itens para essa divertida atividade. 



 
  

Acampar faz parte das fantasias infantis, afinal qual 
criança nunca montou sua barraca de lençol com as 
cadeiras na sala As brincadeiras criam vínculos entre 
pais/responsáveis e crianças proporcionando momentos 
de convivência INESQUECIVEIS. 
 

 

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

Gestos e movimentos, o Eu o Outro e o Nós.   

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

TEMÁTICA DA SEMANA: Decima Primeira Semana – Afetividade  

 


