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DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS  
ATIVIDADES 

 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

 
 
 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-
FEIRA 

50 minutos Adotar hábitos de autocuidado relacionados a 
higiene, alimentação, conforto e aparência. 
 
 

Práticas de higiene são diárias e precisam ser realizadas durante toda a vida – especialmente na 

infância.  

 

Para abordarmos o tema assistiremos ao vídeo "Higiene corporal para crianças", no link 

https://youtu.be/GFCDo9QtQ8E 

 

E você, o que você faz para manter o corpo limpo? Por que é importante manter hábitos de 

higiene corporal? 

TERÇA-
FEIRA 

50 minutos Agir de maneira independente, com confiança em 
suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e 
limitações. 

Para reforçar os hábitos de higiene de uma maneira divertida e incentivar que a independência da 
criança realizaremos a dinâmica “hora do banho”. 

https://youtu.be/GFCDo9QtQ8E


QUARTA-
FEIRA 

30 minutos Relacionar números às suas respectivas quantidades e 
identificar o antes, o depois e o entre em uma 
sequência. 

Para trabalharmos correspondência numérica e equivalência, na atividade de hoje relacionaremos 
quantidade e um numeral através de conjuntos de itens de higiene pessoal. 

2H/A 

(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do 
uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta 
e reconto de histórias, atividades artísticas, entre 
outras possibilidades.  
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais 
no atendimento adequado a seus interesses e 
necessidades em situações diversas 

 
Educação Física 
- Alongamento 
- Aquecimento de membros superiores 
-“Brincadeira da Caneta” 

 
 
 

QUINTA-
FEIRA 

30 minutos Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas 
vivências, por meio da linguagem oral e escrita 
(escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras 
formas de expressão. 

As crianças aprendem sobre a linguagem de forma processual, quando imersas em contextos nos 
quais se envolvem de maneira ativa na tentativa de comunicar os pensamentos e ideias sobre suas 
vivências. 
 
Na atividade de hoje, a criança deverá escolher uma situação do seu dia em que realize a sua higiene 
pessoal. Explique como você a realiza e compartilhe conosco através de uma foto! 

SEXTA-
FEIRA 

30 minutos Reconhecer as qualidades do som (intensidade, 
duração, altura e timbre), utilizando-as em suas 
produções sonoras e ao ouvir músicas e sons. 
 
Adotar hábitos de autocuidado relacionados a 
higiene, alimentação, conforto e aparência. 

As crianças pequenas, por meio da música, aprendem sobre si mesmas e seu corpo.  
Então para finalizar essa semana aprenderemos a música "Lavar as mãos". Acesse o link 
https://youtu.be/rYzx4W6plw8 
 

 
 

2H/A 
 
 

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

 
Arte 
 
Vídeo da professora apresentando a artista e explicando a atividade. 
 
 

 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O eu, o outro e o nós. Corpo, gestos e movimentos. Traços, sons, cores e 
forma; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

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

 

https://youtu.be/rYzx4W6plw8

