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EDUCAÇÃO INFANTIL (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

Tempo 
estimado 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUN
DA-

FEIRA 
 

  

TERÇA
-FEIRA 

50 
minutos 

(EI02EF02) 
 
Identificar e criar diferentes sons 
e reconhecer rimas e aliterações 
em cantigas de roda e textos 
poéticos. 
 
(EI02CG03) 
 
Explorar formas de deslocamento 
no espaço (pular, saltar, dançar), 
combinando movimentos e 
seguindo orientações. 
 

Qual é a música? 
 
Escolha uma palavra e peça para a criança descobrir e cantar um pedacinho da 
música. Ex. Barata, qual música tem a palavra barata? A barata diz que tem... 
 
Em seguida perguntar se a criança gostou da atividade? Foi divertido? Vamos 
inverter? Agora você escolhe a s palavras. 



QUAR
TA-

FEIRA 

50 
minutos 

(EI02TS02) 
 
Utilizar materiais variados com 
possibilidades de manipulação 
(argila, massa de modelar), 
explorando cores, texturas, 
superfícies, planos, formas e 
volumes ao criar objetos 
tridimensionais. 
 
(EI02CG02) 
 
Deslocar seu corpo no espaço, 
orientando-se por noções como 
frente, atrás, no alto, embaixo, 
dentro, fora etc., ao se envolver 
em brincadeiras e atividades de 
diferenças naturezas. 
 

 Carregando com peneira 
 
Coloque objetos em um ponte grande ou em uma caixa. Pode ser lego bolinhas, 
brinquedos entre outros. 
 
Desafio 
 
Peça á criança para carregar os objetos até o outro pote ou caixa. Avise que tem 
que tentar não derrubar. 

QUINT
A-

FEIRA 

50 
minutos 

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

Brincadeiras e habilidades 
 
Escolher entre as três brincadeiras Morto-vivo, gato mia ou mestre mandou e 
brincar com a criança. 

SEXTA-
FEIRA 

50 
minutos 

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

Que som é esse? 
 
Separar no youtube sons diversos como do trovão, dos pássaros, do mar, de um 
rugido, de uma gargalhada e etc. 
Em seguida perguntar para a criança qual sentimento esse som trás para a mesma. 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: “O eu, o outro é o nós”; “Corpo, gestos e movimentos”; “Traços, sons cores e 

formas”; “Escuta, fala, pensamento e imaginação”. 



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

 


