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DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO PARA 
REALIZAÇÃO DAS  

ATIVIDADES 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-FEIRA 50 minutos Identificar e selecionar fontes de 
informações, para responder a questões 
sobre a natureza, seus fenômenos, sua 
conservação. 

A contação de  história é praticada na educação infantil como ferramenta para ajudar as crianças a 
compreender o mundo a sua volta, estimular as suas emoções e desenvolver o gosto pela leitura. 
 
Essa semana trabalharemos o conto “João e o pé de feijão”. 

 

Na sequência plantaremos um pé de feijão, a fim de observar e acompanhar a germinação e o 

desenvolvimento do feijão. 

 

TERÇA-FEIRA 50 minutos Comunicar suas ideias e sentimentos a 
pessoas e grupos diversos. 

 

Produzir suas próprias histórias orais e 
escritas (escrita espontânea), em situações 
com função social significativa. 

No conto “João e o pé de feijão”, João conseguiu alcançar um sonho.  
E o seu sonho, qual é? 
 
É hora de usar a imaginação e contar o que gostaria de encontrar lá no alto, nas nuvens, após escalar 
o pé de feijão. 

QUARTA-FEIRA 50 minutos Coordenar suas habilidades manuais no 
atendimento adequado a seus interesses e 
necessidades em situações diversas. 

A atividade de hoje tem o objetivo de desenvolver a coordenação motora. 
Iremos caminhar com pé de gigante. 

2H/A 

(EI03CG05) Coordenar suas habilidades 
manuais no atendimento adequado a 
seus interesses e necessidades em 
situações diversas. 

Educação Física 
 
Confecção do brinquedo PIÃO, com papel, brincar utilizando a coordenação motora fina 
 
 
 



QUINTA-FEIRA 50 minutos Classificar objetos e figuras de acordo com 
suas semelhanças e diferenças. 

Na história de João e o pé de feijão, João em comparação ao gigante era bem pequenininho. 
 
Hoje trabalharemos noções de grandeza através da brincadeira “João e gigante”.  

SEXTA-FEIRA 50 minutos Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas 
em brincadeiras, jogos e atividades artísticas 
como dança, teatro e música. 
 
Utilizar sons produzidos por materiais, 
objetos e instrumentos musicais durante 
brincadeiras de faz de conta, encenações, 
criações musicais, festas. 

 
Coordenar suas habilidades manuais no 
atendimento adequado a seus interesses e 
necessidades em situações diversas. 

Desenvolveremos coordenação motora e ritmo com a parlenda “1,2... feijão com arroz”. Acesse: 
https://www.youtube.com/watch?v=AiNDlLQaRVo 
  
ARTES 
 
Hoje vamos treinar o movimento de pinça e estimular a coordenação motora fina fazendo uma 
colagem com grãos. 

 

 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O eu, o outro e o nós. Corpo, gestos e movimentos. Traços, sons, 

cores e forma; Escuta, fala, pensamento e imaginação. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se 

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

