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DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 
PARA 
REALIZAÇÃO 
DAS 
ATIVIDADES 

 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

 
 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

 
 
 
 

SEGUNDA- 
FEIRA 

4 horas  

(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e 
sentimentos sobre suas vivencias, por meio de 
linguagem oral e escrita (escrita espontânea), 
de fatos desenhos e outras formas de 
expressão. 

ATIVIDADE: CONHECENDO A LETRINHA “I” 
Preparar o ambiente para que a criança possa assistir ao vídeo com 
tranquilidade, conseguindo assim absorver o máximo de informações possível. 
link vídeo: https://youtu.be/qpkwtmkfyqe 
Abrir o vídeo para reconhecimento da letrinha i. Observar os desenhos que 
aparecem na música com a letra “I”. 
Após assistir, ouvir e observar a música, e uma folha reproduzir os desenhos 
que aparecem na música, e fazer as escrita dos mesmos. 
Observação: para os alunos que não têm materiais podem dar devolutivas por 
meio de áudios ou vídeos. 

 
TERÇA- 
FEIRA 

4 horas (EI03EF01) Expressar ideias, desejos e 
sentimentos sobre suas vivencias, por meio de 
linguagem oral e escrita (escrita espontânea), 
de fatos desenhos e outras formas de 
expressão. 

ATIVIDADE: EXPLORANDO A LETRINHA” I”. 
Vocês conhecem a letrinha i? 
Pesquisar, procurar e identificar em jornais, revistas, encartes, pode também 
pesquisar na internet a letra i, caso não conhecerem a mamãe pode ajudar na 
tarefa. 

https://youtu.be/QpkwTMkFYqE


  (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio 
de desenho, pintura, colagem, dobradura e 
escultura, criando produções bidimensionais e 
tridimensionais. 

Pesquisar e recortar a letrinha i, depois colar na folha ou no caderno. 
A criança que não tiver tesoura, cola, revistas, jornais, encartes etc. Pode 
escrever a letra i em uma folha ou caderno, pode também gravar um vídeo 
identificando a letrinha. 
Para os alunos que não têm materiais podem dar devolutivas por meio 
de áudios ou vídeos. 

 
 
 

QUARTA- 
FEIRA 

4 horas (EI03EF01) Expressar ideias, desejos e 
sentimentos sobre suas vivencias, por meio de 
linguagem oral e escrita (escrita espontânea), 
de fatos desenhos e outras formas de 
expressão. 
(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de 
desenho, pintura, colagem, dobradura e 
escultura, criando produções bidimensionais. 

História: MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA 

Assista ao vídeo da história menina bonita do laço de fita. 
Segue o link- https://youtu.be/wtgciwfukhu 
Depois de assistir deixe a criança falar sobre o que ela entendeu da 

história e em seguida peça para ela fazer um lindo desenho da história. 

 
QUINTA- 
FEIRA 

   

 
SEXTA- 
FEIRA 

   

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Traços, sons, cores e forma/ Corpo gestos e movimento/ Escuta, fala pensamento e 

imaginação. 

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

 

https://youtu.be/wTgCiWFUKHU

