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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 Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo 
atitudes de participação e cooperação. 
 
Demonstrar controle e adequação do uso de seu 
corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de 
histórias, atividades artísticas, entre outras 
possibilidades. 

Durante as brincadeiras as crianças aprendem valores como cooperação e a importância do 

trabalho em equipe, desenvolvem a coordenação motora e a sociabilidade. 

 

Atividade: elaborar uma gincana com materiais que tiverem disponíveis. 

TERÇA-
FEIRA 

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

Coordenar habilidades não é um processo fácil. As crianças pequenas se interessam pelo desafio.  
 
A atividade de hoje é o Jogo do Caminho, que desenvolve a criatividade e a coordenação motora. 

QUARTA-
FEIRA 

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

 

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 pequenas aprendem sobre a linguagem de forma processual, quando imersas em 
contextos nos quais se envolvem de maneira ativa na tentativa de comunicar os seus desejos, 
pensamentos, sentimentos e ideias sobre suas vivências. Por isso na atividade de hoje montaremos 
um acampamento, onde a criança participará ativamente das escolhas e brincadeiras! 



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.  
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
- EXERCÍCIOS DE AGILIDADE 
- ZIG-ZAG NA GARRAFINHA 
- SALTOS COM OS DOIS PÉS NAS FOLHAS 

 
 
 

QUINTA-
FEIRA 

50 minutos Demonstrar controle e adequação do uso de seu 
corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de 
histórias, atividades artísticas, entre outras 
possibilidades. 

 

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

A brincadeira de hoje é Amarelinha, que desenvolve noções espaciais e auxilia diretamente na 
organização do esquema corporal, da motricidade e força das crianças, além de trabalhar os números 
de forma lúdica. 

SEXTA-
FEIRA 

50 minutos Criar com o corpo formas diversificadas de expressão 
de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas 
situações do cotidiano quanto em brincadeiras, 
dança, teatro, música. 
 
Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e 
instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de 
conta, encenações, criações musicais, festas. 

As músicas e danças são expressões que promovem o desenvolvimento da corporeidade e a 
ampliação do repertório cultural das crianças. É também uma rica linguagem do corpo. 
A atividade proposta hoje é estátua diferente. Acesse o link: 
https://www.youtube.com/watch?v=Adyzlg1sYmo 
 

 
 
 

2 horas 
 
 

 
(EI03CG03)Criar movimentos gestos, olhares e 
mímicas em brincadeiras, jogos e atividades 
artísticas como dança, teatro e música. 

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://www.youtube.com/watch?v=Adyzlg1sYmo

