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DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES 

 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

 
 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

 
SEGUNDA 

-FEIRA 

4 horas (EI03ET01) Estabelecer relações de comparação 
entre objetos, observando suas propriedades. 
(EI01ET01) Explorar e descobrir as propriedades 
de objetos e materiais (odor, cor, sabor, 
temperatura). 

Roda de conversa sobre alimentação saudável\ todas as atividades devem 
ser acompanhadas por um adulto. Se o adulto  desejar poderá desenhar e 
escrever a atividade no caderno. 
Semana da alimentação saudável 

 
TERÇA- 
FEIRA 

4 horas (EI03ET07) Relacionar números às suas 
respectivas quantidades. 
(EI01ET01) Explorar e descobrir as propriedades 
de objetos e materiais (odor, cor, sabor, 
temperatura). 

Roda de conversa sobre alimentação saudável\ cores \ números  do 0 ao 4 \ 
todas as atividades devem ser acompanhadas por um adulto. Se o adulto 
desejar poderá desenhar e escrever a atividade no caderno. 
Semana da alimentação saudável 

 
QUARTA- 

FEIRA 

4 horas (EI03ET07) Relacionar números às suas 
Respectivas quantidades. 
(EI01ET01) Explorar e descobrir as propriedades de 
objetos e materiais (odor, cor, sabor, 
temperatura). 

 Roda de conversa sobre alimentação saudável\  alfabeto\ nome 
próprio\todas as atividades devem ser acompanhadas por um adulto.   Se o 
adulto desejar poderá desenhar e escrever a atividade no caderno. 
Confecção máscara de tomate. 
 semana da alimentação saudável 



   
 
 
   QUINTA- 
     FEIRA 

2H20 (EI01ET01) Explorar e descobrir as propriedades de 
objetos e materiais (odor, cor, sabor, 
temperatura). 

Roda de conversa sobre alimentação saudável\ utilizar cascas de lápis p 
enfeitar o abacaxi ou o material que tiver\todas as atividades devem ser 
acompanhadas por um adulto. Se o adulto desejar poderá desenhar e 
escrever a atividade no caderno. 
Semana da alimentação saudável 

2 aulas 
Educação Física 

(E103ET03) Identificar e selecionar fontes de 
informações para responder questões sobre 
natureza, seus fenômenos, sua conservação. 

(EI03ET04) Registrar observações, 
manipulações e medidas, usando múltiplas 
linguagens (desenho, registro por números 
ou escrita espontânea), em diferentes 
Suportes. 

Os alunos irão analisar como resolver problemáticas de deslocamento 
aos obstáculos. 
Os alunos irão realizar ultrapassagem em circuito de lateralidade e de 
planos em saltar degraus. 

 
 
 
 

SEXTA- 
FEIRA 

3h10 (EI01ET01) Explorar e descobrir as 
propriedades de objetos e materiais 
(odor, cor, sabor, temperatura). 

Roda de conversa sobre alimentação saudável\  todas as atividades devem 
ser acompanhadas por um adulto.   Se o adulto desejar poderá desenhar e 
escrever a atividade no caderno. Pinte e recorte, cole os desenhos no 
pálito. 
Semana da alimentação saudável 

1 aula 
Artes 

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio 
de desenho, pintura, colagem, dobradura e 
escultura, criando produções bidimensionais e 
tridimensionais. 

Após a apreciação do poema borboletas de Vinicius de Morais confeccionar 
uma borboleta com material reciclável. 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Traços, sons, cores e forma/ Corpo gestos e movimento/ Escuta, fala pensamento e 

imaginação. 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se, conviver. 

 


