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DIAS DA
SEMANA

TEMPO
ESTIMADO

PARA
REALIZAÇÃO

DAS
ATIVIDADES

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS

2ª feira 10 minutos
Construir formas de interação com outras crianças da
mesma faixa etária e adultos adaptando-se ao
convívio social.
Ao brincar com outras crianças e adultos, o aluno se
desenvolve socialmente, aprendendo regras de
convívio ao dividir o brinquedo e ao esperar a sua
vez. Dessa forma, a criança aprende a respeitar o
próximo e a viver em grupo exercitando a cidadania.

Para realizar essa atividade é necessário separar
algumas meias que não são mais utilizadas, como
opção caso não tenha uma quantidade suficiente de
meias, você pode utilizar jornal ou sacolas plásticas
como enchimento para que a bola fique do tamanho
desejado. No vídeo https://youtu.be/SDVD0obuXaU
você terá o passo a passo para fazer uma bola de meia.
Ao começar a montar a bola, chame seu bebê para
ajudar, deixe que ele pegue as meias converse com ele
sobre a montagem da bola e ao final deixe que a
criança manuseie a bola de meia. Chame a família para
brincar, estabeleça regras de divisão da bola (uma vez
de cada um brincar). Incentive a criança a dividir e
esperar sua vez de brincar.

3ª feira
10 a 15
minutos

Explorar o ambiente pela ação e observação
manipulando, experimentando e fazendo
descobertas.
Na primeira infância, promover atividades que
estimulem a motricidade, contribui para um
desenvolvimento significativo no momento da
alfabetização.  Ao jogar e pegar a bola a criança
aprende a ser autônoma e  estimula a coordenação
motora.

Com a bola confeccionada na atividade anterior vamos
brincar de Bola no Balde . Será necessário além da
bola de meia um balde grande ou uma caixa  A
atividade consiste em jogar a bola no recipiente. Então
deixe o balde em uma altura que seu bebê consiga
jogar a bola dentro dele . No primeiro momento mostre
a ele como faz e incentive-o a jogar, pegar a bola dentro
de balde e jogar novamente.



4ª feira
10 a 20
minutos

Experimentar as possibilidades do seu corpo nas
brincadeiras e interações em ambientes acolhedores
e desafiantes.
Correr, brincar e movimentar o corpo é fundamental
para o desenvolvimento cognitivo e emocional de
nossos alunos. Com o brincar a criança desenvolve a
atenção, a memória, a imaginação e o convívio
social. Promover o desafio estimula o bebê a
desenvolver suas potencialidades e vencer limites
corporais.

Agora que seu bebê já conhece a bola de meia e sabe
como é divertido brincar com ela, vamos  desafiá-lo ?
Lembra da nossa infância quando brincávamos de
bobinho? Então vamos brincar? Com a bola de meia
em mãos incentive a criança a pegar  de você, corra se
possível ou  levante a bola com a mão para o alto, para
os lados,  faça com que a criança  tente pegar. Para
que a criança se sinta estimulada deixe que ela consiga
tomar  a bola da sua mão e tente pegar a bola de volta.
Repita a brincadeira quantas vezes quiser e quanto
mais gente participando mais divertido fica.

5ª feira
10 a 15
minutos

Explorar relações de causa e efeito (transbordar,
tingir, misturar, mover e remover etc.…) na interação
com o mundo físico.
Estimular os bebês a fim de desenvolver visão e tato,
se faz necessário no intuito de ampliar gradualmente
o conhecimento do seu corpo, estimular a linguagem
visual e aumentar suas experiências explorando
materiais diversos.

Na atividade de hoje, vamos treinar os sentidos da
visão e do tato. Posicione seu bebê em um lugar
confortável e fique de frente para ele. Separe a bola de
meia, alguns  brinquedos diversos e faça movimentos
para cima, para baixo e para os lados para que a
criança acompanhe com os olhos, em seguida deixe
que ela pegue a bola ou o brinquedo, manuseie, sinta a
textura e  coloque na boca, você pode fazer isso várias
vezes alternando entre a bola e os brinquedos.

6° feira
10 a 15
minutos

Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e
a apresentação de músicas.
Para a criança pequena é de grande importância
estimular a atenção, a escuta e a sequência lógica
para que ela possa posteriormente cultivar  o
interesse  nas histórias e apresentação de músicas
no intuito de posteriormente na vida escolar ampliar o
seu vocabulário e aprimorar sua escrita.

Para finalizar a semana vamos jogar bola? Assista o
vídeo https://youtu.be/Tvq1tHHSi5I, em um lugar
confortável sente com seu bebê e assista ao vídeo
“Bola de meia” do mundo Bita com participação de
Milton Nascimento, aproveite esse momento para
incentivar a escuta e a atenção da criança. Depois de
terminar o vídeo vamos terminar o dia de divertimento.
Jogue bola com sua criança, pode ser com os pés
correndo atrás dela, pode ser com a mão engatinhando
ou sentada, o importante é interagir e brincar. Desfrute
desse momento de alegria em família.

https://youtu.be/Tvq1tHHSi5I


CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: “O EU, O OUTRO E O NÓS” “CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS”
“ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES”

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES A SEMANA: Conviver com outras crianças e adultos,em pequenos e grandes grupos, utilizando

diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas.


