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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-FEI

RA

Aproxim
adament

e 30
minutos

Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita
para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos.

Atividade 1: Descobrir novas cores e tons.

Proporcionar a descoberta de novas cores e tons, iniciar a
atividade com uma conversa sobre as variedades das
cores, dos tons e a diversidade de cores que podemos
obter quando misturamos uma cor com a outra.



TERÇA
-FEIRA

Aproxim
adament

e 30
minutos

Expressa-se livremente por meio de desenho, pintura,
colagem, dobradura e escultura, criando produções
bidimensionais e tridimensionais.

Atividade 2: Pintura com Terra e Cola.

Apresentar com um material não convencional uma
maneira diferente de se fazer tinta, nesta atividade realizar
a técnica de pintura com terra e cola branca.

QUAR
TA-FEI

RA

Aproxim
adament

e 30
minutos

Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua
capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.

Atividade 3: Pintura com Pasta de Dente Colorida com
Anilina.

Explorar a criatividade usando material de higiene para
fazer arte com um tubo pequeno de pasta de dente e
anilina.

QUINT
A-FEIR

A

Aproxim
adament

e 30
minutos

Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as
características e propriedades dos objetos (textura,
massa, tamanho).

Atividade 4: Pintura com espuma.

Apresentar nova técnica de pintura substituindo o pincel
pela espuma. Explicaremos para as crianças a técnica de
pintura usando uma espuma. Mostramos as possibilidades
de criações feitas com este material.



SEXTA-
FEIRA

Aproxim
adament

e 91
minutos

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

Atividade 5: Arte com giz de cera.

Propiciar momentos de descoberta, apresentar uma
atividade diferente, com o uso do giz de cera.

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O eu outro e o nós - Corpo, Gestos, e

Movimentos, - Traços, Sons, Cores e Formas.
_______________________________________________________________________________________________________________
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e

conhecer-se.


