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DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
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DAS  
ATIVIDADES 

 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

 
 
 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-
FEIRA 

50 minutos Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por 
temas e ilustrações e tentando identificar palavras 
conhecidas. 
 
Classificar objetos e figuras de acordo com suas 
semelhanças e diferenças. 

O aprendizado das formas geométricas é o primeiro passo para o estudo da geometria e do 

raciocínio espacial. Por esse motivo, essa semana será dedicada às formas geométricas. 

 

A leitura de hoje será do livro “A história das formas geométricas”, de Cláudia Corrêa. Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=WDxR05RxM94 

 

Após a leitura, exploraremos os objetos que temos em casa, em busca de formas geométricas. 

TERÇA-
FEIRA 

50 minutos Expressar-se livremente por meio de desenho, 
pintura, colagem, dobradura e escultura, criando 
produções bidimensionais e tridimensionais. 

Por meio de traços, pontos e formas, tanto bidimensionais como tridimensionais, as crianças 
podem expressar suas ideias, sentidos e sentimentos em uma linguagem que as motiva e as engaja 
para realizar suas explorações e descobertas sobre as coisas e o mundo à sua volta. 
 
Atividade: com recortes e colagem de formas geométricas, montar uma casinha. 

QUARTA-
FEIRA 

50 minutos Coordenar suas habilidades manuais no atendimento 
adequado a seus interesses e necessidades em 
situações diversas. 

 

Estabelecer relações de comparação entre objetos, 
observando suas propriedades. 

A atividade de hoje é tiro ao alvo das formas geométricas. O objetivo dessa atividade é reconhecer 
características das formas, motricidade fina e ampla, trabalhar com as percepções em 3D, tato, 
noção espacial, testar hipóteses de diferenciação das formas, além de coordenar habilidades 
manuais. 

https://www.youtube.com/watch?v=WDxR05RxM94


QUARTA-
FEIRA 

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 
Trabalhar a coordenação motora fina 
Confecção do Brinquedo CAI NÃO CAI 
Brincar com o brinquedo cai não cai 

 

 
 
 

QUINTA-
FEIRA 

50 minutos Expressar-se livremente por meio de desenho, 
pintura, colagem, dobradura e escultura, criando 
produções bidimensionais e tridimensionais. 
 
Estabelecer relações de comparação entre objetos, 
observando suas propriedades. 

Na atividade de hoje trabalharemos percepção das formas, criatividade, composição gráfica, 
motricidade fina e noção espacial, fazendo desenhos e criações a partir de formas geométricas. 

SEXTA-
FEIRA 

50 minutos Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e 
grupos diversos.  
 
Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e 
instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de 
conta, encenações, criações musicais, festas. 

As crianças pequenas, por meio da música, aprendem sobre si mesmas, seu corpo, sobre os outros e 
sobre a sua cultura. Acesse o link para ouvir a música "Canção das Formas": 
https://youtu.be/5NjG7gIgf_0 
 

 
 
 

2H/A  
 

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de 
desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, 
criando produções bidimensionais e 
tridimensionais. (EI03ET02) Observar e descrever 
mudanças em diferentes materiais, resultantes de 
ações sobre eles, em experimentos envolvendo 
fenômenos naturais e 
artificiais. 
 

 

Arte 
Texto explicativo sobre a atividade, disponibilizado pela professora. 

 

 
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/5NjG7gIgf_0

