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DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO PARA 
REALIZAÇÃO DAS 

ATIVIDADES 

 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

 

 
ATIVIDADE/ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-
FEIRA 

 

1h 

(EI02ET03) Compartilhar com outras 
crianças, situações de cuidado de 
plantas e animais nos espaços da 
instituição e fora dela. 
 

Atividade: Ajudando o Meio Ambiente! 

Acessar link https://youtu.be/mJ8nISBlqvE e  junto com sua família  
assistam ao vídeo da turma da Mônica  descubram como podemos  
ajudar o nosso planeta, após assistirem o vídeo relatem para por 
meio de áudio ou vídeo o que sua família pode fazer ou tem feito 
para contribuir com o meio ambiente. A preservação do Meio 
Ambiente é um ato importante não só para a humanidade, mas para 
todos os seres vivos que habitam a terra.  
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Terça-
FEIRA  

 

1h 30 min 

(EI02TS02) Utilizar materiais variados com 
possiblidades de manipulação (explorando cores, 
texturas, formas) 
 

 Atividade: Arte com elementos da natureza. 

Utilizar os elementos que foram coletados (na atividade 
OBSERVANDO A NATUREZA realizada no dia 
07/06/2021) para realizar a “caixa da natureza”, pedras, 
folhas, gravetos, entre outros, e fazer um lindo desenho. 
Pode ser uma árvore ou animal, você poderá utilizar 
como “tela" o próprio chão do quintal.  Criar suas 
próprias artes com materiais naturais que possam ser 
explorados de diversas formas, resgatando vivências 
simples e variadas descobertas.  

  

 

 

QUARTA-
FEIRA 

 
 
1h 30min 

(EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no 
espaço (pular, saltar, dançar) combinando 
movimentos e seguindo orientações. 

 Atividade: Brincadeira – Macaco me Disse Imitar... 

Assista com sua família ao musical do mundo Bita, link 
do musical https://youtu.be/mfFPh3RFovk. Após o 
musical vamos imitar os animais da floresta? Qual bicho 
você gostaria de ser? Chame todos da sua casa para 
brincar, a brincadeira se chama Macaco me Disse 
alguém da sua família diz: Macaco me disse imitar... 
(um leão, gato, girafa etc.) É nosso dever cuidar dos 
animais e preservá-los, pois são os animais quem 
espalham as sementes das árvores e controlam 
população de espécies e até produzem remédios 
importantes para a cura de muitas doenças. 

 

 

https://youtu.be/mfFPh3RFovk


 
  

QUINTA-
FEIRA 1h 30min 

   

(EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, 
expressando seus desejos necessidades, 
sentimentos e opiniões.  

  Atividade: História- O Grande Rabanete e Culinária 

Assista a História Segue link da história  
https://youtu.be/W_8El0ND4qE Na história que vocês 
acabaram de assistir o vô plantou uma semente na 
horta e essa semente igual a que vocês plantaram 
cresceu e virou um grande rabanete Chame sua família 
e se possível visitem uma horta ou acompanhe alguém 
a uma feira livre, quitanda ou a um sacolão, escolham a 
verdura que vocês mais gostam ou seu legume 
preferido e ajudem a mamãe ou o responsável a 
preparar uma deliciosa salada. O solo, como o ar e a 
água, é fundamental para a vida na terra. As hortas são 
importantes para o meio ambiente elas melhoram a 
qualidade do ar 

 

 

 

 
SEXTA-
FEIRA 

 
   

1h30 min 

 

(EI02ET01) Explorar e descrever semelheanças e 
diferenças entre as caracteristicas e propriedadesdos 
objetos. 

Atividade: Vamos Apreender a Separar o Lixo? 

O adulto responsável, juntamente com a criança irá 
orientar ela a separar o lixo em dois cestos diferentes 
ou sacos de lixo. A princípio, oriente seu pequeno em 
qual lixeira deverá ser colocado determinado lixo. 
Aproveite para verificar se o caminhão da “Coleta 
Seletiva” contempla o bairro que você reside e assim, 
entregar o lixo não biodegradável para que seja 
reciclado. A separação correta do lixo contribui para 
reduzir a contaminação do meio ambiente separar o lixo 
seco (reciclável) do lixo orgânico vai facilitar a vida de 
quem trabalha com coleta seletiva e ajuda o nosso 
planeta. 

 

 

https://youtu.be/W_8El0ND4qE


 
  

 

 

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

Gestos e movimentos, Traços, Sons, Cores e Formas.  Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações. 

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

TEMÁTICA DA SEMANA: Decima Quinta Semana – Meio Ambiente  

 


