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 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL)
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30 min.

Campo de Experiências:Corpo, gestos e 
movimentos.

Objetivo: Desenvolver progressivamente as 
habilidades manuais, adquirindo controle 
para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre 
outros. (EI02CG05)

Atividade: Livro de receita.
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Desenvolvimento: Vamos sugerir que junto com o seu filho (a) faça
um livro de receita com comidas típicas de festa junina, pegue 
revista, folhetos, jornal ou desenhe e monte um lindo livro de 
receita. Crie e recrie usando a sua criatividade com o material que 
tiver em casa. Não esquecer de registrar este momento com 
vídeo, fotos, áudio, um breve comentário e enviar no grupo!
Recurso: Figuras, revista, folhetos, jornal, folha de sulfite ou de 
caderno, lápis de cor ou giz de cera.
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30 min.
Campo de Experiências: Espaços, tempos, 
quantidades, relações e transformações. 

Objetivo: Classificar objetos, considerando 
determinado atributo (tamanho, peso, cor, 
forma etc.). (EI02ET05)

Atividade: Hora de cozinhar.

Desenvolvimento: Agora vamos realizar uma receita do livro que 
fizemos na atividade anterior, verifique os ingredientes e reserve, 
diga que vocês irão prepará-lo e em seguida degustar essa 
deliciosa receita. Não esquecer de registrar este momento com 
vídeo, fotos, áudio, um breve comentário e enviar no grupo!

 Recurso: Livro de receita e figura.
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30 min.
Campo de Experiências: O eu, o outro e o 
nós.

Objetivo: Resolver conflitos nas interações e 
brincadeiras, com a orientação de um adulto.
(EI02E007)

Atividade: Brincadeira da maçã.

“Brincadeira da maçã para distrair na quarentena”

https://youtu.be/FQ1KMaASLvE 

Desenvolvimento: Amarre a maçã com um barbante e pendure à 
uma altura que a criança consiga alcançar. Se possível amarre 
para outras pessoas da casa a fim de disputarem a brincadeira. Ao
sinal todos deverão tentar morder a maçã sem o uso das mãos. O 
vencedor será aquele que conseguir morder a maçã primeiro. 
Registrem através de fotos e vídeos. 
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Recurso: Maçã, barbante, vídeo youtu.be, televisão, computador e
celular.
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30 min.
Campo de Experiências: Traços, sons, cores
e formas. 
Objetivo: Utilizar diferentes fontes sonoras 
disponíveis no ambiente em brincadeiras 
cantadas, canções, músicas e melodias. 
(EI02TS03)

Atividade: Dança dos pezinhos.

“Os pequerruchos- ai, bota aqui o seu pezinho (DVD dia de festa)”

https://youtu.be/eT3ZuyWwVAU 

Desenvolvimento: Os familiares junto com seu filho dançarão ao 
ritmo da música “Os pequerruchos – ai, bota aqui o seu pezinho 
(DVD dia de festa)” e como é uma dança da festa junina não 
podemos esquecer de dança comendo pipoca com refrigerante 
que não pode faltar em uma festa junina e aproveitem o momento 
divertindo-se a valer!!! Crie e recrie usando a sua criatividade com 
o material que tiver em casa. Não esquecer de registrar este 
momento com vídeo, fotos, áudio, um breve comentário e enviar 
no grupo!

Recurso: Vídeo do youtu.be, televisão, celular, computador, pipoca
e refrigerante.
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Campo de Experiências: O eu, o outro e o 
nós.

Objetivo: Demonstrar imagem positiva de si 
e confiança em sua capacidade para 
enfrentar dificuldades e desafios. (EI02E002)

Atividade: Piquenique junino.

“Comidas típicas de festa junina”

https://youtu.be/gH4L-DASzTY 

Desenvolvimento: Assista o vídeo com a criança explicando a ela 
que estamos no mês das festas culturais juninas e que neste 
tempo nos divertimos bastante com danças, brincadeiras e 
comidas deliciosas. Convide a família para participar do 
piquenique. Estenda uma toalha em um canto qualquer da casa e 
coloque algumas comidas típicas. Faça o seu piquenique com os 
alimentos que possuir. Conforme a criança vá comendo pergunte 
a ela se o alimento é doce ou salgado estimulando assim o seu 
paladar. Ao final dancem músicas juninas e aproveitem o 
momento divertindo-se a valer!!! Não esquecer de registrar este 
momento com vídeo, fotos, áudio, um breve comentário e enviar 
no grupo!
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CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: :"O EU, O OUTRO E O NÓS"; 
"CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS"; TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS"; ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO" 
E "ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES”.

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: EXPLORAR, EXPRESSAR, CONVIVER E 
BRINCAR.

Recurso: Alimentos, toalha.


