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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

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

Essa brincadeira é muito divertida e é certeza de que os
risos e as gargalhadas estarão presentes no dia dos pais
em família. Quem nunca jogou ou não gosta de mímica,
concorda? É uma proposta muito divertida para arrasar
com os familiares.
Sugestões: Imitar animais, imitar a carinha de emojis,
etc.....



TERÇA
-FEIRA

Aproxim
adament

e 30
minutos

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

Vamos pegar revistas, jornais ou folhetos e mostrar para a
criança o que ela gostaria para presentear o papai.
Ajude-a recortar e em seguida cole em uma folha, e
entregar ao papa

QUAR
TA-FEI

RA

Aproxim
adament

e 30
minutos

Explorar formas de deslocamento no espaço (pular,
saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo
orientações.

Corrida do Saco

A corrida de sacos é uma brincadeira em que os
participantes entram em um saco ou fronha de travesseiro
e pulam com a intenção de chegar ao outro lado da rua ou
a uma linha de chegada. O primeiro participante a chegar
e o vencedor.

QUINT
A-FEIR

A

Aproxim
adament

e 30
minutos

Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua
capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.

Brincadeira do estoura a bexiga

A Brincadeira Estoura Balão com o pé é um ótimo recurso
para trabalhar com as crianças. Para realizar a brincadeira
vai precisar de dois materiais bem simples: Bexigas e
Barbantes.
Iniciar uma música para todos dançarem. Ao código do
facilitador ou a uma pausa da música, os participantes
poderão estourar os balões dos outros.



SEXTA-
FEIRA

Aproxim
adament

e 91
minutos

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

Carimbo das Mãos

Esta Atividade de Carimbo das Mãos proporciona o
conhecimento do seu próprio corpo e suas possibilidades,
explorar com as mãos diferentes idéias, proporciona
momentos de manuseio com tintas e ainda e a
concentração.

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O eu outro e o nós - Corpo, Gestos, e

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

conhecer-se.


