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SEGUN

DA-
FEIRA 

26/07/21 

         60 

   MINUTOS 

(EI02ET06)Utilizar conceitos básicos de tempo 
(agora,antes, durante, depois, ontem hoje, amanhã, lento, 
rápido, depressa, devagar). 

 Atividade : Quadro de rotina 
Fazer uma roda de conversa para explicar à criança  como  
irão realizar a atividade. 
Em seguida assista junto com ele(a) ao vídeo: Rotina na 
quarentena ,organizando o dia a dia em casa. 

 Sempre com a participação da criança ,separe o material 
necessário para a confecção do quadro de rotina. 
 Através desta atividade a criança irá perceber que existe 
uma organização para que esta rotina aconteça. 
 https://www.youtube.com/watch?v=bkwfGvDrNLc 
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TERÇA-
FEIRA 

27/07/21 

      50 

MINUTOS 

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

 Atividade : Vídeo educativo sobre rotina e bons hábitos 
para crianças. 
Escolha um momento e junto com a criança, assistam ao 
vídeo e em seguida façam uma roda de conversa sobre a 
rotina da sua casa. 
Através deste vídeo, a criança irá perceber o que é uma 
rotina e o quanto é importante para a organização do nosso 
dia a dia. 

https://www.youtube.com/watch?v=6gsSBmcDTBk 
 

 
QUART
A-FEIRA 
28/07/21 

  
  60  
Minutos  

  (EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus 
desejos, necessidades e opiniões. 

  Atividade: A escolha da roupa. 
Assista ao vídeo. Musíca infantil do clima. 
Após assistir o vídeo e ouvir a música ,a criança irá escolher 
a roupa a seu gosto,o adulto pode conversar sobre as 
condições climáticas, se está frio ou calor refletindo junto 
com ela sobre os efeitos dessa escolha. No guarda -roupa, a 
criança escolherá a peça de roupa adequada ao clima no 
momento da atividade e tentará vestir-se com autonomia. 
Nesta atividade a criança descobrirá que escolhemos nossas 
roupas observando o tempo e a sensações térmicas que 
temos. 
https://www.youtube.com/watch?v=nTT_WSKi6mI 
 

 
 

QUINTA-
FEIRA 

29/07/21 

 

        60 

 MINUTOS 

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

Atividade:Arrumar a Bagunça. 
Vídeo. Arrumar a bagunceira. 

Após assistir ao vídeo acima citado, 
separe um dia e horário  na semana em que seja póssível 
reunir a família. Prepare o ambiente com brinquedos, 
,livros, papeis , giz de cera ou lapís de cor , massinha de 
modelar, tudo o que a família desejar para se divertir. 
Brinquem a vontade, depois é hora de arrumar a bagunça 
com a participação de todos. 
Nesta atividade , a criança irá aprender a importância de 
separar e guardar cada objeto em seu devido lugar. 
https://www.youtube.com/watch?v=Rq6gyrXAG5g 
 

 



  
 

 
SEXTA-
FEIRA 

30/07/21 

 

        30 

  MINUTOS 

(EI02EO04) Conversar com os colegas e os 
adultos,buscando compreendê-los e fazendo-se 
compreender. 

Atividade: Click da rotinaAtravés desta atividade a criança 
expressará sobre sua atividade rotineira preferida. 

 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  Escuta, fala, pensamento e 

imaginação/ O eu, o outro e o nós/Espaços, tempo, quantidades,relações e transformações. 

 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES A SEMANA: Explorar, expressar,brincar,conhecer-se. 
 
 
TEMÁTICA DA SEMANA:  Rotina 

 
 


