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DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO PARA 
REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

 

 
ATIVIDADE/ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-
FEIRA 

 

1h30min 

(EI02EF04) Formular e responder 
perguntas sobre fatos da história 
narrada, identificando cenarios, 
personagens e principais 
acontececimentos 

Atividade: HISTÓRIA “ O MUNDINHO DE BOAS ATITUDES” 
Para a realização desta atividade o responsável irá acessar o link e 
juntamente com a criança assistirá a história “ o mundinho de boas 
atitudes”. Ao termino da história o mesmo conversará com a criança 
sobre as boas atitudes e como elas impactam diretamente na forma 
como vemos ou tratamos as outras pessoas e como podemos estar 
praticando essas atitudes dentro da nossa casa e com a nossa 
familia. 
Acesse: https://youtu.be/R9ai0BF6yB4 
 

Terça-
FEIRA  

1h30min 

(EI02EO06) Respeitar regras básicas 
de convívio social nas inteirações e 
brincadeiras. 

Atividade: ÁLBUM DAS BOAS ATITUDES 

Após assistirem a história “ o mundinho de boas maneiras”, a criança 
juntamente com os responsáveis irão construir um álbum de boas 
atitudes. Durante o dia irão registrar as boas atitudes que tiveram em 
casa ou fora dela, este registro pode ser feito atravé de fotos , videos 
e até mesmo a confecção de um cartaz  com recortes , colagens , 
palavras escritas ou desenhos. 
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QUARTA-
FEIRA 

 
 
1h30mim 

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

 Atividade:  HISTÓRIA “FAMILIA É FEITA DE AMOR” 

Nesta atividade o responsável ira acessar o linque e ler a história pa 
a crianca, após o termino da leitura o mesmo irá conversar com a 
criança resaltando a importância  de demosntarmos o amaor, 
respeito,e carinho para com todas as pessoas, mas em 
especialmente dentro da nossa casa e com nossa familia 

Acesse: https://pin.it/74sl0Sr 

QUINTA-
FEIRA 1h30mim 

   

(EI02EF05) relatar experiencia e fatos 

acontecidos, historias, ouvidas, filmes 
ou peças teatrais assistidos etc. 

  Atividade:Video “ As mãos não saõ para bater” 

Acesse o link e junto com a família assistam o vídeo “as mão não são 
para bater”. Após assistir o vídeo e descobir que as mão não são para 
bater, e sim que elas servem para muitas coisas como, comer, 
brincar, segurar objetos e fazer carinho . Tire uma foto ou filme 
usando as mão para fazer coisas boas. 

Acesse https://youtu.be/ujGaGjwJ-Ug 

 
SEXTA-
FEIRA 

 
   
1h30mim 

 

(EI02TS02) Utilizar materiais variados 
com possibilidades de manipulação 
(argila, massa de modelar), explorando 
cores, texturas, superficies, planos, 
formas e volumes ao criar objetos 
tridimencionais.  
  
  
 

Atividade: Demostrando o amor 

Nesta atividade as crianças juntamente com a famílias, irão 
confeccionar um bilhete ou até mesmo um cartaz  sobre afeto, 
carinho e respeito, utilizando materiais diversos que possuem em 
casa como giz de cera, tinta, recortes de revista ou até mesmo  a 
escrita , mas também pode ser feito atravéz de fotos ou vídeos que 
demontrem o respeito , afeto e carinho na  lar. Enquanto realizam a 
atividade os responsavem irão conversando com os pequeno sobre 
a importancia  de usarmos nossas mãos não para bater , mas, sim 
para fazermos carinhos e demonstrações de afeto 

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

cores e formas, Espaços, O eu o outro e o nós. 

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

TEMÁTICA DA SEMANA: 20º Semana – Maria da Penha 

 
 



 
  

 


