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DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES 

 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

 

 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

 

SEGUNDA-
FEIRA 

 

1h 

(EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando 

seus desejos e necessidades, sentimentos e opiniões. 
 
Habilidades sócio emocionais: Ética. 
 

Atividade: Bate papo sobre a cultura africana. 

É importante que desde bem pequenas as crianças tenham 
acesso a cultura africana, como incentivo do respeito, a 
valorização e o reconhecimento do papel dos negros na 
sociedade. Para que possam entender que a união e a 
mistura dos povos deram origem à identidade brasileira. 
Materiais necessários: Texto e imagens disponibilizadas na 

atividade. 
Como realizar a atividade: Escolha um lugar da casa 

tranquilo e aconchegante onde você e a criança possam 
ficar. Nesta atividade o responsável irá demonstrando as 
figuras que disponibilizamos e explicando um pouco sobre 
cada uma e assim vocês juntos irão conhecer um pouco 
sobre essa cultura fantástica que é a Cultura Africana. 
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   1h 

(EI02CG03): Explorar formas de deslocamento no espaço 
(pular, saltar, dançar), combinando movimentos e 
seguindo orientações. 
 
Habilidades sócio emocinais: Empatia.  

Atividade: Brincadeira Africana " Terra- Mar" 

 
É essencial que as crianças conheçam as histórias de outros 
países, suas brincadeiras e costumes. O brincar é uma 
forma de expressão que possibilita aprender a interagir com 
os outros. 

O uso de jogos e brincadeiras originários de outros países 
ajudam as crianças a valorizar outras culturas e respeitar as 
diferenças. 
Materiais necessários: giz/ fita/ linha/ corda/ cabo de 
vassoura, papel (para escrever Terra e Mar) 
Como realizar a atividade: Prepare um lugar tranquilo e 

com um bom espaço livre. 
Nessa brincadeira o adulto deve  riscar uma linha no chão, 
de um lado escrever Terra e do outro lado escrever Mar. 

No início da brincadeira todos os participantes devem ficar 
do lado escrito Terra, e o adulto ficar de fora para dar o 
comando, dizendo Terra, Mar de maneira alternada e as 
crianças pulam para o lado ordenado. 
Que tal agora trocar as posições, o adulto vai pular e a 
criança vai dar o comando. 

 Acesse o link abaixo e aprenda como  brincar a brincadeira 
Africana Terra- Mar. 

Divirtam-se e não esqueçam de enviar fotos!!! 
 
https://m.youtube.com/watch?v=-
mGpZXbO1zY&feature=youtu.be 
 

 

https://m.youtube.com/watch?v=-mGpZXbO1zY&feature=youtu.be
https://m.youtube.com/watch?v=-mGpZXbO1zY&feature=youtu.be


  
 

 

 

 

 

 

QUARTA-
FEIRA 

 

 

 

 
 

 

 
     1h 

(EI02EF05) Relatar experiências e fatos acontecidos, 
histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc. 

 
Habilidades sócio emocionais: Felicidade. 

 

Atividade:  História: Conto Africano “O jabuti de asas” 
Cultura africana é vasta e diversificada, dotada de uma 
enorme riqueza imaterial, fator que se explica tanto pela 
diversidade de etnias presentes na África quanto pela 
influência de povos do Oriente Médio e europeus que 
tiveram contato com os africanos ao longo da história. 
Material necessário: Qualquer aparelho tecnológico com 
acesso a internet. 
Como realizar a atividade: Escolha um local confortável e 
aconchegante, onde possa sentar com seu filho (a). Logo 
após, acesse e apresente a história “O jabuti de asas” 
atraves do Link  

https://youtu.be/5PitJ-Cq1t8 
 
Após a contação de história, proporcione um momento de 
diálogo sobre os fatos acontecidos no conto Africano “O 
jabuti de asas” 
   . 
O jabuti foi para a festa? Sim ou não? 
O que as passarinhadas fizeram para levar o jabuti para 
festa?  
Os pássaros e o jabuti chegaram no horário da festa? 
 
Não se esqueçam de registrar a atividade através de fotos 
ou vídeos e compartilhar conosco! 
 

https://youtu.be/5PitJ-Cq1t8


  
 

 

 

QUINTA-FEIRA 

 

 

     1h 

(EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço 

(pular, saltar, dançar), combinando movimentos e 
seguindo orientações. 
 

Habilidades sócio emocionais: Criatividade 

 

Atividade: Música: “ África – A  viagem do Multi” 

 “A musicalização para crianças favorece o desenvolvimento 
da sensibilidade, da criatividade, do senso rítmico, do prazer 
de ouvir música, da imaginação, memória, concentração, 
atenção, do respeito ao próximo, também contribuindo para 
uma efetiva consciência corporal e de movimentação”, 
 
Materiais necessários: Aparelhos tecnológicos: como TV, 
Celular e outros.         
 
Como realizar a atividade: Organize um espaço amplo 

onde a criança possa ouvir e dançar a música proposta. 
Explique que a música que você irá colocar, é uma da 
cultura Africana. Deixe a criança explorar seus movimentos 
corporais conforme o ritmo da música e de sua criatividade. 
 

https://youtu.be/sFlyUvo7Gy0?t=147 
 
Não esqueçam de registrar por meio de fotos, vídeos, áudios 
e outros. 
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1h 

(EI02TS01)Criar sons com materiais, objetos e 
instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos 
de músicas.  
  
Habilidade sócio emocional: Criatividade. 
 
 
  

 

Atividade: Confecção tambor Africano com lata de leite em 
pó. 
Essa semana conhecemos um pouco sobre as 
características do povo africano, e hoje iremos confeccionar 
um tambor, instrumento presente na cultura africana usado 
para a contação de historias de seus ancestrais e 
comunicação através da música acompanhada de batuques. 
 
Materiais necessários: 1 lata de leite em pó vazia, 1 
bexiga, tesoura sem ponta, elástico ou fita adesiva resistente 
 
Como realizar a atividade: Família reserve o melhor horário 

e local para a realização da tarefa. Pais com a ajuda das 
crianças separe os materiais solicitados acima. Em seguida 
pegue a lata vazia e cubra com uma bexiga cortada, sem o 
bico. Quanto mais esticada a borracha melhor o som ficará, 

https://youtu.be/sFlyUvo7Gy0?t=147


  
 

mas é preciso tomar cuidado para não rasgar. Prenda a 
bexiga usando uma fita adesiva bem resistente ou o elástico, 
para evitar que o tambor desmonte durante as brincadeiras 
mais animadas, o exterior da lata decore como preferir: faça 
desenhos em uma folha de sulfite e cole em volta, pode ser 
também com tinta ou fitas adesivas coloridas de acordo sua 
imaginação. Feito isto parta para a diversão! 
 

 
 

 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Escuta,Fala, Pensamento e Imaginação; Corpo, Gesto e 

Movimentos; Traços, Sons, Cores e Formas.  

 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES A SEMANA: : Participar; Explorar e Brincar. 

 


