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EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUN
DA-

FEIRA 

35 
Minutos  

 
(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as 
habilidades manuais, adquirindo controle para 
desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 
 

Folclore A lenda da Iara 
 
Trabalhar a coordenação motora, movimento pinça, cultura.  

TERÇA
-FEIRA 

40 
Minutos 

 
(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as 
habilidades manuais, adquirindo controle para 
desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 
(EI02ET02) Observar, relatar e descrever incidentes do 
cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva 
etc. 

                             Primavera 
Vamos assistir o vídeo. 

https://youtu.be/TJ3KgA6nhXQidades 

Desenvolver a coordenação motora através de atividades 
manuais.  

Identificar e reconhecer as estações do ano. 

https://youtu.be/TJ3KgA6nhXQidades


QUAR
TA-

FEIRA 

35 
Minutos 

 
(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as 
habilidades manuais, adquirindo controle para 
desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 
(EI02ET02) Observar, relatar e descrever incidentes do 
cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva 
etc. 

Verão  

 Levar a criança a conhecer e diferenciar as estações 
doano despertando a importância de cada uma para nossa 
vida além de embelezar a natureza...trabalhar 
coordenação motora. 

QUINT
A-

FEIRA 

35 
Minutos 

 
 
(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as 
habilidades manuais, adquirindo controle para 
desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 
(EI02ET02) Observar, relatar e descrever incidentes do 
cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva 
etc. 

       Outono 
 
Desenvolver a coordenação motora, a percepção auditiva e 
visual. 
 

SEXTA-
FEIRA 

  30 
Minutos  

 

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as 
habilidades manuais, adquirindo controle para 
desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 
(EI02ET02) Observar, relatar e descrever incidentes do 
cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva 
etc. 

Inverno 
Nessa aula iremos trabalhar com colagem. 
Coordenação motora 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES... CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: 1-Conviver 2-Brincar  3 -Participar  4 -Explorar  5 -

Expressar 6- Conhecer-se 

 


