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                                      EDUCAÇÃO INFANTIL  INTEGRAL 
 

 
DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO PARA 
REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

 

 
ATIVIDADE/ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-
FEIRA 

 

1h 30mim 

(EI02TS02)Utilizar materiais variados 
com possibilidades de manipulação 
(argila, massa de modelar), explorando 
cores, texturas, surpeficies, planos, 
formas, volume ao criar objetos 
tridimenssionais..  
 

Atividade: História Arraiá na floresta vem cá e Confeção de 
Bandeirinhas 

 Acessar o  link  e  junto com sua família  as 

https://youtu.be/46cPK1jEQto sistam  a história. Após assistir a 
história,  as crianças junto com os pais/responsáveis irão confecionar 
bandeirinhas de festa junina, utilizando  os materiais que estiverem 
disponíveis em casa como: revistar, jornais papeis coloridos , podem 
também fazer uso se giz de cera, tinta etc, e decorar suas 
bandeirinhas desenvolvendo assim a sua criatividade. 

Terça-
FEIRA  

 

2h 

(EI02ET01) Explorar e descrever 
semalhanças e diferenças entre as 
caracteristicas e propriedades dos 
objetos ( textura, massa, tamanho) 
 
 

 Atividade: Comidas típicas. 

Juntamente com as famílias os alunos irão fazer um prato tipicamente 
da culinaria junina, como sugestão estamos enviando a receita do 
bolo de fubá, mas cada família pode escolher a receita junina que 
mais lhe agradam. Com essa atividade os alunos terão a a 
oportunidade de separar os ingredientes da receita, observar as 
quantidades e texturas e até mesmo experimentar novos sabores. 
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QUARTA-
FEIRA 

 
 
1h 30min 

(EI02ET04) Identificar relaçoes 
espaciais (dentro e fora, em cima, 
embaixo, acima, abaixo, entre e do 
lado) e temporais ( antes, durante e 
depois) 
 

 Atividade:  Jogo da Argola 

Essa  é uma brincadeira muito encontrada em festa juninas.  Para 
confecciona-la os alunos juntamente com as famílias irão precisar de 
garrafas pet, jornais , revista ou papéis e fita adesiva .Depois de 
pronta cada participante joga as argolas e tentam acertá-las nas 
garrafas ganha quem acertar o maior número de argolas. Com essas 
atividade os alunos desenvolvem a consciencia motora e motricidade 
( lateralidade, coordenação, deslocamento, direção). 

QUINTA-
FEIRA 1h 30min 

   

(EI02CG02) Deslocar seu corpo no 
espaço, orientando-se por nocoes 
como em frente, atrás, no alto, 
embaixo, dentro, fora etc., ao se 
envolver em brincadeiras e atividades  
de diferentes natureza. 

  Atividade: Pega rabo 

Em um local com espaço como sala ou   quintal  junte os participantes 
da brincadeira.Pegue um pedaço de fita, tecido ou até mesmo papel 
e prenda no cós da calça, short ou saia de cada participante, escolha 
uma música de sua preferência para que a brincadeira fique mais 
animada.Então começe a  se movimentar. O objetivo da brincadeira 
é pegar o “rabo” dos demais participantes quem terminar a 
brincadeira com o “rabo” ganha. Com essa brincadeira os alunos 
desenvolvem noções de lateralidade e esquema corporal. 

 
SEXTA-
FEIRA 

 
   
1h30mim 

 

(EI02CG01) Apropriar-se de gestos e 
movimentos de sua cultura no cuidado 
de si e nos jogos e brincadeiras. 
  
  
 

Atividade: Cantiga Pai Francisco 

Escolha um lugar da casa, de preferência com espaço, acesse o link 
https://www.youtube.com/watch?v=FrfRL0rrE1E 

Após assistir ao vídeo reúna toda a família e dance ao som da 
música.  
Como já conhecemos um pouco mais a cultura junina também como 
sugestão podemos montar um arraial em casa e aproveitar para se 
vestir com roupas típicas, saborear as delicias da festa juninas, 
apreciar as músicas e aproveitar muito esse momento em família. 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação, Corpo 

Gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, Espaços, Quantidades, relações e Transformações. 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES A SEMANA: Conhecer, Conviver, Expressar, Participar, Dialogar e Brincar. 

TEMÁTICA DA SEMANA: 16º Semana – Festa Junina 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FrfRL0rrE1E

