
  
 

 

  
 

 

PROFESSORES: Martina, Nice, Adriana, Lourdes, Sandra, Luciana Pexirile, Zilda, Andrea Baltazar, Andrea Correa e Regina. 
 

TURMA: Maternal A / Maternal B 
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DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES 

 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

 

 
ATIVIDADE/ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

 
SEGUNDA
-FEIRA 

 

1 h/ 50min 

 

(EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de si e 
confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades 
e desafios. 
 

Ensaio fotográfico. 
A criança escolherá seus looks e seus acessórios e depois 
será fotografada pela família. 
Nesta atividade será trabalhada autonomia da criança, tanto 
na escolha, quanto no se produzir, mas principalmente a 
confiança e auto-estima, muito importante no 
desenvolvimento intelectual. 

 

 

TERÇA-
FEIRA 

 

1 h/ 50min 

 
 
 
(EI02EF05) Relatar experiências e fatos acontecidos, 
histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos. 

Cineminha com pipoca. 
A família deverá escolher um desenho ou 
filme e realizarem uma sessão de cinema 
em casa na sequência, promova um 
dialogo para investigar o entendimento da 
criança sobre o tema escolhido. 
A criança desenvolverá atenção, 
capacidade de julgamento, sensibilidade e 
interpretação. 
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QUARTA-
FEIRA 

 
 
 
1h/ 50min 
 

 

 

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

Amarelinha. 
Desenhar uma amarelinha no chão e brincar com seus 
familiares. 
Nesta atividade a criança desenvolverá a consciência 
corporal, equilíbrio, coordenação óculo-manual, noções de 
espaço bem como a respeitar regras de jogo e 
reconhecimento de numeral e contagem oral. 

 

 
QUINTA-
FEIRA 

 

1 h/ 50min 

 
(EI02EF04) Formular e responder perguntas sobre fatos 
da história narrada, identificando cenários, personagens 
e principais acontecimentos. 

Hora da história. 
O responsável deverá reproduzir a historinha e a criança 
deverá acompanhar, em seguida torna-se importante uma 
conversa para possível investigação do entendimento da 
criança sobre a história contada. 

A criança terá seus primeiros entendimentos sobre 
moral, senso crítico, noção de certo e errado e de bem e 
mal, além de alertar para consequências de atitudes 
consideradas inadequadas.  
https://youtu.be/14c3ISU3s_k  
 

 
SEXTA-
FEIRA 

 

 
2h 

 
(EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidados e 
solidariedade na interação com crianças e adultos. 

Dia “D”. 
Neste dia a família fará a escolha de atividade, na qual 
possam realizar juntos, será um momento em família, pode 
ser um passeio, uma brincadeira, algo que seja um lazer na 
qual a família faz com prazer. 
Nesta atividade os laços de afetividade serão estreitados, 
potencializando a sensação de segurança, de confiança e de 
cumplicidade. 

 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O eu, outro e o nós/ Escuta, fala, pensamento e 

imaginação / Corpo, gestos e movimentos. 

 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES A SEMANA: conhecer-se, participar, explorar, expressar e conviver. 
TEMÁTICA DA SEMANA: É brincando que se aprende. 

 

https://youtu.be/14c3ISU3s_k

