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30 min.

Campo de Experiências: Escuta, fala, 
pensamento e imaginação.

Objetivo: Dialogar com crianças e adultos, 
expressando seus desejos, necessidades, 
sentimentos e opiniões. (EIO2EFO1)

Atividade: Roda de conversa.

“A cigarra e a formiga-Turma Mirim”

https://youtu.be/_UdOh8gGruE 

Desenvolvimento: Vamos sugerir que assistam com seu filho (a) o 
link da fábula “A cigarra e a formiga-Turma Mirim”, após esse 
momento realize uma breve conversa sobre a moral que ela traz.

1-O que aconteceu com a cigarra?
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2-Enquanto a formiga trabalhava o que fazia a cigarra?
3-É importante ajudar os outros? 
Não esquecer de registrar este momento com vídeo, fotos, áudio, 
um breve comentário e enviar no grupo!

Recurso: Link youtu.be, celular, computador e televisão
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30 min.
Campo de Experiências: Corpo, gestos e 
movimentos.

Objetivo: Explorar formas de deslocamento 
no espaço(pular, saltar, dançar), 
combinando movimentos e seguindo 
orientações. (EIO2TSO3) 

Atividade: Cante e encante.

“A cigarra e a formiga (Música Infantil)”

https://youtu.be/joOIXvyPD4w 
 
Desenvolvimento: Convide seu filho (a) a sentar com o adulto, em 
seguida diga que irão cantar a música do link “A cigarra e a 
formiga(Música Infantil)”. Aproveite esse momento!!! Não esquecer
de registrar este momento com vídeo, fotos, áudio, um breve 
comentário e enviar no grupo!

Recurso: Link do youtu.be, celular, computador e televisão
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30 min.
Campo de Experiências: Traços, Sons, 
Cores e Formas. 

Objetivo: Utilizar materiais variados com 
possibilidades de manipulação (argila, 
massa de modelar), explorando cores, 
texturas, superfícies, planos, formas e 
volumes ao criar objetos tridimensionais. 
(EIO2TSO2)

 Atividade: Desenhe…redesenhe.

Desenvolvimento: Neste momento explique para seu filho (a) que 
realizarão um desenho da fábula “A cigarra e a formiga” utilize os 
materiais que tem disponível em sua casa. Em seguida peça para 
a criança segurar o desenho e fotografe. 

Recurso: Figura, sulfite, lápis de cor.
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30 min.
Campo de Experiências: Espaço, tempos, 
quantidades, relações e transformações.

Objetivo: Compartilhar, com outras crianças,
situações de cuidado de plantas e animais 
nos espaços da instituição e fora dela. 
(EIO2ETO3)

Atividade: Conhecer e Aprender.

https://youtu.be/joOIXvyPD4w


CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: :"O EU, O OUTRO E O NÓS"; 
"CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS"; TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS"; ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO" 
E "ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES”.

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: EXPLORAR, EXPRESSAR, CONVIVER E 
BRINCAR.

 Desenvolvimento: Agora vamos sugerir que realize com seu filho 
(a) um passeio no seu bairro ou uma volta ao redor do seu quintal, 
onde os pais observarão, mostrarão um formigueiro e farão uma 
explicação simples:

1-É o lugar natural da formiga
2-Levam seus alimentos
3-Tem várias formigas.
Não esquecer de registrar este momento com vídeo, fotos, áudio, 
um breve comentário e enviar no grupo!

Recurso: Figura.
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Campo de Experiências: O eu, o outro e o 
nós.

Objetivo: Demonstrar atitudes de cuidado e 
solidariedade na interação com crianças e 
adultos. (EIO2EOO1)

Atividade: Piquenique divertido.

Desenvolvimento: Convide seu filho (a) a realizar um piquenique 
diferente, inicie com a preparação do ambiente, estenda uma 
toalha de mesa em um lugar de sua casa no chão da sala ou 
quintal. Chame a criança para ajudar a pegar e colocar os 
alimentos de sua preferência, chame toda a família e divirta-se!!! 
Não esquecer de registrar este momento com vídeo, fotos, áudio, 
um breve comentário e enviar no grupo!

Recurso: Toalha e alimentos que tiver em casa.


