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EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL)

DIAS DA
SEMANA

TEMPO
ESTIMADO

PARA
REALIZAÇÃO

DAS
ATIVIDADES

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS

SEGUN
DA-FEI

RA

Aproxim
adament

e 30
minutos

Recesso



TERÇA
-FEIRA

Aproxim
adament

e 30
minutos

Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por
noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro,
fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de
diferentes naturezas.

Livro Cadê? Achou! pg., 244.

Bolha de Sabão Caseira

Essa atividade lúdica será ao ar livre através de
brincadeira com bolhas de sabão. Proporcionará
momentos de muita diversão e interação com a família,
desenvolvendo a criatividade e envolvendo várias formas
de deslocar-se no espaço.

QUAR
TA-FEI

RA

Aproxim
adament

e 30
minutos

Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da
mesma faixa etária e adultos.

Bola de Papel Que Não Molha

As crianças irão se surpreender com essa experiência!
Colocar uma bola de papel no fundo do copo e mergulhar
na água, e não molhar a bola de papel. Uma atividade
onde a criança poderá brincar e observar os elementos da
natureza (ar, fogo, água e terra).

QUINT
A-FEIR

A

Aproxim
adament

e 30
minutos

Utilizar diferentes materiais, suportes e procedimentos
para grafar, explorando cores, texturas, superfícies,
planos, formas e volumes.

Brincadeiras Mágicas com as tintas dançantes

As crianças adoram a experiência! Esta atividade
proporcionará um momento mágico ao observar a mistura
de cores manuseando um cotonete embebido no
detergente. Construindo uma maravilhosa dança com
traços e cores que se misturam.



SEXTA-
FEIRA

Aproxim
adament

e 30
minutos

Dialogar com crianças e adultos, expressando seus
desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.

Erupção Colorida

Com uma experiência simples, utilizando água, corante de
alimentos e bicarbonato de sódio, as crianças poderão
observar e divertir-se com erupção de cores atiçando a
imaginação e a curiosidade.

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Espaço, Tempos, quantidades, Relações e

Transformações, O eu outro e o nós - Corpo, Gestos, e Movimentos, Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação, Traços, Sons, Cores e

Formas.
_______________________________________________________________________________________________________________
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e

conhecer-se.


