
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA: ESTÂNCIA DELFIS 
NOME DO ALUNO: DATA:07/03/2021 SEMANA: 14 
PROFESSOR: Renata da Silva Brandão TURMA:MINI 

MATERNAL A 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “O EU, O OUTRO E O NÓS” “CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS” “ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES” 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02EO03) Compartilhar os objetos e os espaços com 
crianças da mesma faixa etária e adultos. (EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, 
buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. (EI02CG05) Desenvolver 
progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, 
folhear, entre outros. (EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as 
características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho). 

 
Explorar, descobrir e aprender por meio de novas experiências 

A infância é uma época de descobertas, aventuras e magia. É nessa fase, durante a 

educação infantil, que elas sonham, inventam e descobrem coisas, aventurando-se em 

um mundo desconhecido sem temer as surpresas encontradas. Cabe ao professor e a 

família, nesse momento, valorizar os conhecimentos e a criatividade que as crianças 

trazem para a sala de aula ou em casa, explorando, pesquisando e conhecendo novas 

ideias diariamente. 

ATIVIDADE: Buscando objeto 

Para essa atividade você irá precisar de vários objetos que a criança conhece. 
Sugestão: sapato, carrinho, boneca, ursinho, colher, copo (plástico) entre outros. 
 
Nessa atividade a família irá deixar os objetos no lugar onde eles sempre ocupam na 
casa, e a criança vai pegar, ou a família pode esconder os objetos, ou ainda podem 
espalhar no chão alguns objetos, e ir pedindo para a criança pegar. Essa atividade ajuda 
a desenvolver a oralidade e ampliar o vocabulário através da exploração. 



 Lembre-se de repetir o nome dos objetos. Nessa fase, entre um e dois anos, em que eles 

estão aprendendo palavras novas, estão aumentando o vocabulário, eles já sabem muito 

mais coisas do que falam. Eles sabem, por exemplo, o que é uma colher, o que é um 

carrinho, o que é uma caneca, o que é uma boneca, eles sabem o que é, e são capazes 

de identificá-los. Mas eles ainda não verbalizam, ou estão aprendendo a falar. 

Não esqueça de enviar foto ou vídeo da atividade. 


