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DIAS DA
SEMANA

TEMPO ESTIMADO
PARA REALIZAÇÃO

DAS ATIVIDADES

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
E DESENVOLVIMENTO

ESTRATÉGIAS/ CONTRIBUIÇÕES
PEDAGÓGICAS

SEGUNDA-
FEIRA

2 h

2 h

EI03ET03 – Identificar e selecionar
fontes de informações, para responder a
questões sobre a natureza, seus
fenômenos, sua conservação.
EI03EO04 – Comunicar suas ideias e
sentimentos a pessoas e grupos
diversos.
EI03CG05 – Coordenar suas habilidades
manuais no atendimento adequado a
seus interesses e necessidades em
situações diversas.
EI03EF07 – Levantar hipóteses sobre
gêneros textuais veiculados em
portadores conhecidos, recorrendo a
estratégias de observação gráfica e/ou
de leitura.

Semana do meio ambiente - Água
❖ Explicação o que é meio ambiente e

apresentação do planeta Terra
❖ Fazer o planeta Terra de massinha
❖ Texto informativo: “Você sabe a importância da

água?”
❖ Responder as perguntas:
Qual é o nome da água que bebemos
Você sabe pra que serve água?
O que podemos fazer para cuidar melhor da
água?
❖Vídeo: “Economize Água do Planeta – Canal

da Charlote”.



TERÇA-
FEIRA

3 h

Arte

50’

EI03TS02 – Expressar-se livremente por
meio de desenho, pintura, colagem,
dobradura e escultura, criando produções
bidimensionais e tridimensionais.
EI03CG05 – Coordenar suas habilidades
manuais no atendimento adequado a
seus interesses e necessidades em
situações diversas.

Arte

EI03CG06 Coordenar com precisão e
eficiência suas habilidades motoras nos
atendimentos a seus interesses de
representação gráfica

❖ Pintar a água de azul
❖ Colar algodão nas nuvens e bolinha de papel

crepom azul as gotinhas de água.

Arte

MANDALAS: POSSUEM FORMATO CIRCULAR

● DESENHE EM UMA FOLHA
● COLOQUE OS ELEMENTOS/MATERIAIS DE FORMA

QUE CRIE UM DESENHO HARMONIOSO
● NÃO É NECESSÁRIO COLAR
● SE FOR COMESTÍVEL DEPOIS PODERÁ COMER
● ENVIE UMA FOTO DA ATIVIDADE



QUARTA-
FEIRA

2 h

2 h

EI03TS03 – Reconhecer as qualidades
do som (intensidade, duração, altura e
timbre), utilizando-as em suas produções
sonoras e ao ouvir músicas e sons.
EI03EF09 – Levantar hipóteses em
relação à linguagem escrita, realizando
registros de palavras e textos, por meio
de escrita espontânea.

❖ Ligar as figuras as letras iniciais
❖ Cantar a música

As flores já não crescem mais,
Até o alecrim murchou,

O sapo se mandou,
O lambari morreu,

Porque o ribeirão secou!
❖Completar as palavras com as vogais: A – E –

I
Alecrim
Lambari
Ribeirão



QUINTA-
FEIRA

2 h

1:30 h

30 min

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

EI03ET07 – Relacionar números às suas
respectivas quantidades e identificar o
antes, o depois e o entre em uma
sequência.

Aula online

EI03ET07 – Relacionar números às suas
respectivas quantidades e identificar o
antes, o depois e o entre em uma
sequência.

EI03EF07 – Levantar hipóteses sobre
gêneros textuais veiculados em
portadores conhecidos, recorrendo a
estratégias de observação gráfica e/ou
de leitura.

❖ Pintar a quantidade de gotas pedida
❖ Pintar o planeta Terra relacionando o número

com a cor

Aula online
❖ Livro: “O livro do planeta Terra – Todd Parr”

https://educaemcasa.petropolis.rj.gov.br/uploa
ds/bibliotecas/o-livro-do-planeta-terra-pdf.pdf

❖ Atividades
❖ Roda de conversa
❖ Roda de música

https://educaemcasa.petropolis.rj.gov.br/uploads/bibliotecas/o-livro-do-planeta-terra-pdf.pdf
https://educaemcasa.petropolis.rj.gov.br/uploads/bibliotecas/o-livro-do-planeta-terra-pdf.pdf


SEXTA-

FEIRA

2h

Educação Física

Aprox. 50 minutos
cada.

EI03CG05 – Coordenar suas habilidades
manuais no atendimento adequado a
seus interesses e necessidades em
situações diversas.

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

Educação Física

Rasgar papel azul e colar na gota d’água.

Educação Física



CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Eu, O Outro e O Nós; Corpo, Gestos e
Movimentos; Traços, Sons, Cores e Formas; Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação; Espaço, Tempo, Quantidades, Relações e
Transformações.

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conviver; Brincar; Participar; Explorar; Expressar e
Conhecer-Se.


