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DIAS DA
SEMANA

TEMPO
ESTIMADO

PARA
REALIZAÇÃO

DAS
ATIVIDADES

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
E DESENVOLVIMENTO

ATIVIDADE/ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS

SEGUNDA
FEIRA

50 min.
(EI01EO05) Reconhecer seu corpo e expressar suas
sensações em momentos de alimentação, higiene,
brincadeira e descanso.

Atividade: Lavar as mãos - Junto com a criança escutar a música da Palavra
Cantada, e em seguida ir até a pia do banheiro ou da cozinha e lavar as mãos
com água e sabão de acordo com a ilustração abaixo, e compartilhe o
momento no grupo dos pais através de fotos ou vídeos.

https://www.youtube.com/watch?v=CaTXgmHyMSk

*Lavar as mãos é a forma mais simples e eficaz de evitar contágio e
disseminação de doenças. É obrigatório higienizar as mãos antes e depois das
refeições, após o uso do banheiro, ao espirrar ou tossir, tocar em notas de
dinheiro e cumprimentar pessoas e, para ser efetivo, esse processo
deve durar, pelo menos, 20 segundos.

TERÇA-
FEIRA

50 min. (EI01EO05) Reconhecer seu corpo e expressar suas
sensações em momentos de alimentação, higiene,
brincadeira e descanso.

Atividade: Sentar a mesa - Organize o espaço que costumam se alimentar, se
possível arrume a mesa com os pratos e copos junto com a criança, e em
família sente-se para fazer alguma das refeição diárias junto com a criança
(opte por um horário em que seja possível fazer a refeição em família),
compartilhe o momento no grupo de pais.
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QUARTA-
FEIRA 50 min. (EI01ET01) Explorar e descobrir as propriedades de

objetos e materiais (odor, cor, sabor, temperatura).

Atividade: Comer sozinho - Colocar a criança na mesa ou no cadeirão
conforme costume e estimular que a criança se alimente sozinha, manipulando
os alimentos de forma livre, estimule pegar a colher e levar até a boca,
comemore, se possível bata palma e encoraje a fazer o movimento de levar o
alimento até a boca.

* Para as turmas do BIC e BID uma opção de estimula a autonomia durante a
alimentação e deixa-lo descascar frutas como banana, mexerica ou até mesmo
abrir potes para pegar um alimento.
* leitura complementar : https://4daddy.com.br/guia-para-ajudar-crianca-
aprender-comer-sozinha/

QUINTA-
FEIRA 50 min. (EI01TS03) Explorar diferentes fontes sonoras e

materiais para acompanhar brincadeiras cantadas,
canções, músicas e melodias.

Atividade: Sopa do Neném - Junto com a música “Sopa do neném” do grupo
musical Palavra Cantada, dançar e cantar com a criança, se possível usar
colheres de pau, e panelas para que a criança faça sons durante a música.
Compartilhe o momento através de fotos ou vídeos no grupo dos pais.
https://www.youtube.com/watch?v=x5Dm5FcvIOw

SEXTA-
FEIRA

50 min. (EI01EF06) Comunicar-se com outras pessoas
usando movimentos, gestos, balbucios, fala e outras
formas de expressão.

Atividade: Sopa do Neném/Receita da família - compartilhar no grupo dos pais
uma receita de sopa que a família tem costume de fazer para a criança,
coloque os ingredientes utilizados e como fazem a sopa, pode ser
compartilhado em áudios, fotos, vídeos ou escrito direto no grupo. Se possível
faça junto com a criança e conte a ela que esta compartilhando com os amigos
a receita gostosa que a família faz.

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Traços, sons, cores e formas; O eu, o

outro, o nós; Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações; Escuta, fala, pensamento imaginação.

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES A SEMANA: Explorar, Demonstrar, Reconhecer e Manipular.

TEMÁTICA DA SEMANA: Rotina - Alimentação
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