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DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 
PARA 
REALIZAÇÃO 
DAS 
ATIVIDADES 

 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

 

 
ATIVIDADE/ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

 
SEGUNDA
-FEIRA 

50 min 
EI01EO02: Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo 
nas brincadeiras e interações das quais participa. 
 
 

Atividade: vídeo do Livro Enquanto fico em casa, escolha a brincadeira! 

Em um lugar acolhedor e aconchegante assista o vídeo do livro Enquanto 

fico em casa. Logo após vá para um lugar espaçoso e escolha uma das 

brincadeiras que mostra no vídeo e faça a brincadeira escolhida junto 

com a criança, registre esse momento com fotos ou em vídeos e nos 

envie.  

Essa atividade ajuda a estimular a coordenação motora,  oralidade, 

curiosidade,  noção de espaço, afetividade. 

https://youtu.be/Pg_R_dzkCnI 

 

 

TERÇA-
FEIRA 

50 min  
EI01CG03: Imitar gestos e movimentos de outras crianças, 
adultos e animais. 

Atividade: Caretas no espelho 
Em um ambiente acolhedor pegue um espelho, coloque em frente 
ao seu rosto e toque a música "cara de quê? e comece a imitar e 
estimular a criança a fazer tudo que se pede na música, registre 
esse momento com fotos e ou vídeo e nos envie.  
Essa atividade estimula a coordenação motora, expressões faciais, 
atenção, reconhecer sua imagem e suas características físicas. 
https://youtu.be/77JU2AIRDz4 
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QUARTA-
FEIRA 

50 min  EI01CG05: Utilizar os movimentos de pressão,  encaixe e lançamento, 
ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e 
objetos.  

Atividade: Cabaninha  e o cesto de tesouro 
Em um lugar aconchegante faça uma Cabaninha utilizando lençóis, 
cobertores ou toalhas, e para dar apoio cadeiras, sofás ou mesas, em uma 
caixa de papelão ou plástico coloque utensílios como colher de madeira, 
potes de plástico com tampa, panelas com tampas, copos de plástico, 
mordedores, pedaço de tecido, garrafa pet, pente de cabelo, chocalho, 
potes de shampoos e cremes vazio, coloque embaixo da Cabaninha 
brinque junto e deixe a criança explorar livremente os objetos (tesouro). 
Essa atividade estimula: os sentidos visão, audição,  tato, coordenação 
motora,  lateralidade, atenção,  observação. 
 
 

 
 

 
QUINTA-
FEIRA 

50 Min  

 

EI01ECG02: Experimentar as possibilidades corporais 
nas brincadeiras e interações em ambientes acolhedores 
e desafiantes. 

Atividade: Dança com as crianças  
Em um ambiente espaçoso, assista o vídeo é faça como 
ensinado, o responsável da criança irá colocar umas 
músicas bem alegres para dançar com a criança, pegue a 
criança no colo dance, para lá e pra cá,  rode bem 
devagarzinho, deixe ela dançar sozinha também,  coloque-a 
em um lugar confortável como tapete, colcha, colchonete, 
tem que ser no chão para que o responsável possa dançar 
em volta da criança com um pedaço de tecido balançando 
para lá e para cá, curtam esse momento com a criança, 
registre esse momento com fotos ou em vídeos e nos envie.  
Essa atividade irá trabalhar: coordenação motora,  
afetividade, sentidos, visão,  tato, audição, atenção,  



  
 

observação, lateralidade. 
https://youtu.be/K7Z9crWkpks 
https://youtu.be/6o-ka8s_POI 

 
SEXTA-
FEIRA 

50 min  

 

EI01CG04: Participar do cuidado do seu corpo 
e da promoção do seu bem-estar. 
  
 
  
 

Atividade: Shantala 
Em um lugar aconchegante e acolhedor assista o vídeo que 
explica como fazer a Shantala na criança, logo após coloque 
as música do link abaixo que são bem tranquilas, deite a 
criança só de fralda em um lugar confortável, passe um óleo 
vegetal nas mãos como mostra no vídeo,  comece deslizando 
as mãos no peito e na barriga de dentro pra fora, passe a mão  
alternadamente do peito para o umbigo em sentido horário, 
leve a mão da perna ao ombro em diagonal, nos braços puxe  
suavemente até a mão, faça movimentos circulares nas 
palmas das mãos,  estique delicadamente os dedos, deslize 
a palma da sua mão com a palma da mão da criança, segure 
os pés e deslize o antebraço pela barriga, nas pernas puxe 
suavemente até os pés, cada movimento pode ser feito umas 
10 vezes mais não é uma regra, estique delicadamente os pés 
até os dedos, faça movimento de vai e vem ao longo das 
costas, deslize uma mão partindo das costas e a outra 
partindo dos pés até que elas se encontrem, por último segure 
os pés com uma mão e leve à outra da cabeça aos pés, 
registre esse momento com fotos ou em vídeos e nos envie.  
Essa atividade estimula a afetividade, os sentidos, a 
respiração,  lateralidade, noção de espaço e limites do seu 
corpo,  sensações,  desenvolvimento de abrir e fechar, pegar 
e soltar. 
https://youtu.be/AGdgWNHPYVs 
https://youtu.be/QtJBuTm97ss 
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CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O eu, o outro é o nós,  corpo, gestos e movimentos. 

  
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES A SEMANA: Reconhecer, Experimentar, Explorar, Imitar, Conviver, Brincar, Participar, 

Expressar e Conhecer-se. 
 
 
TEMÁTICA DA SEMANA: Afetividade 

 


