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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

 
 

 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA- 
FEIRA 

50 minutos Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo 
atitudes de participação e cooperação. 

 

Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente 
roteiros de vídeos e de encenações, definindo os 
contextos, os personagens, a estrutura da história. 

Essa semana trabalharemos o conto “os três porquinhos”, buscando despertar o prazer pela 

leitura, estimular a linguagem oral, escrita e coordenação motora, além de trabalhar valores de 

cooperação e a importância de trabalhar bem para alcançar o sucesso. 

Para a leitura do livro acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=Ngu9W8qJCsU 

TERÇA- 
FEIRA 

50 minutos Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente 
roteiros de vídeos e de encenações, definindo os 
contextos, os personagens, a estrutura da história. 

 
Criar com o corpo formas diversificadas de expressão 
de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas 
situações do cotidiano quanto em brincadeiras, 
dança, teatro, música. 

Ao representar histórias a criança aprende a improvisar, desenvolve a oralidade e vocabulário, 
estimula a imaginação e organiza os pensamentos. 
A proposta da atividade de hoje é fazer a encenação de os três porquinhos! 

QUARTA- 
FEIRA 

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

Atividades que envolvem desenho, colagem e pintura promovem a criatividade, a autonomia, a 
expressão e a socialização das crianças. Auxiliam também no desenvolvimento da coordenação 
motora fina, percepção visual e imaginação. 

 
Atividade: utilizando colagem e pintura, fazer as casinhas dos três porquinhos. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ngu9W8qJCsU


QUARTA- 
FEIRA 

2H/A 

(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação 
do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, 
escuta e reconto de histórias, atividades 
artísticas, entre outras possibilidades.  
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades 
manuais no atendimento adequado a seus 
interesses e necessidades em situações 
diversas. 

 

Educação Física 
COORDENAÇÃO MOTORA FINA: FUTEBOL DE DEDO 

 
 
 

QUINTA- 
FEIRA 

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

Praticar dobraduras exercita a coordenação motora, a percepção espacial, a lateralidade, estimula a 
criatividade e exercita a concentração. 
A atividade de hoje será uma oficina de dobradura, onde faremos o lobo e os três porquinhos! 

SEXTA- 
FEIRA 

50 minutos Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e 
instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de 
conta, encenações, criações musicais, festas. 

As crianças pequenas, por meio da música, aprendem sobre si mesmas, seu corpo, sobre os outros e 
sobre a sua cultura. 
Para encerrar a semana, ouviremos a música “os três porquinhos”: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZiQxjsEyPtQ 

1 hora (EI03CG01) Criar com o corpo formas diversificadas 
de expressão de sentimentos, sensações e 
emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto 
em brincadeiras, dança, teatro, música. 

 

(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do 
uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e 
reconto de histórias, atividades artísticas, entre 
outras 
possibilidades. 

Arte 
Texto explicativo sobre a atividade, disponibilizado pela professora. 
Contendo imagens e vídeo elaborado pela para facilitar o processo da atividade. 

 

 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O eu, o outro e o nós. Corpo, gestos e movimentos. Traços, 

sons, cores e forma; Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se 

 

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

