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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 Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e 
grupos diversos. 
 
Produzir suas próprias histórias orais e escritas 
(escrita espontânea), em situações com função social 
significativa. 

Vivemos um tempo de constantes crises ambientais e escassez dos recursos naturais, o que atenta 

para a importância de conscientizar as pessoas sobre a preservação do meio ambiente.  

 

Com o intuito de desenvolver a conscientização ambiental e considerando que a leitura ajuda no 

desenvolvimento pessoal, intelectual e aprimora as habilidades de comunicação, faremos a leitura 

do livro “O livro do Planeta Terra”, DE TODD PARR. Link: https://youtu.be/7TXCC8_xFYc 

 

Após a leitura a criança deve responder: o que você pode fazer para proteger o Meio Ambiente? 

 

TERÇA-
FEIRA 

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

Atitudes simples no dia-a-dia podem fazer a diferença na conservação do planeta. 

Hoje faremos um cartaz sobre ações que preservam o planeta Terra. Use a criatividade! 

https://youtu.be/7TXCC8_xFYc


QUARTA-
FEIRA 

50 minutos Classificar objetos e figuras de acordo com suas 
semelhanças e diferenças. 

Roda de conversa sobre a importância da reciclagem.  Trabalhar a separação do lixo de forma 
adequada ajudando a preservar o Meio Ambiente. Realizaremos a separação do lixo de nossa 
residência para a coleta seletiva. 

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 membros superiores 
- Coordenação motora fina: Brincadeira Pescaria colorida 

 
 
 

QUINTA-
FEIRA 

  
 

Feriado (Corpus Christi) 

SEXTA-
FEIRA 

  
 

Feriado (ponte) 

 

 
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 


