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DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO PARA 
REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

 

 
ATIVIDADE/ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-
FEIRA 

 

1h30min 

(EI02CGO7) resolver conflitos nas 

inerações e brincadeiras, com a 
orientação de um adulto. 

Atividade: “VAMOS BRINCAR NO BOSQUE” 

Para a realização desta atividade o responsável irá acessar o link e 
juntamente com a criança assistirá ao vídeo “vamos brincar no 
bosque”, em seguida o responsavel ira separar algumas peças de 

roupas da criança e pedir para que ela as vistam sozinha, assim como 
o lobo fez na música. 

Acesse: https://youtu.be/9amuUt4w0zg 
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https://youtu.be/9amuUt4w0zg


Terça-
FEIRA  

1h 

(EI02EO06) Respeitar regras básicas 
de convívio social nas inteirações e 

brincadeiras. 

Atividade:BRINCADEIRA “SALADA DE SAPATOS” 

Esta brincadeira consiste e um adulto pegar os pares de sapato de 
cada membro  da familia e misturar, depois pedir para que a criança 

pegue o dela e em seguida os calce, obsevando se a mesma  já 

consegue fazer sozinha ou ainda nessecita de auxilio. 

QUARTA-
FEIRA 

 

 
1h 

(EI02CG04) Demonstrar progressiva 

independência no cuidado do seu corpo 
 Atividade:MÚSICA “LAVO MINHAS MÃOS” 

Nessa atividade iremos falar sobre  a higiêne das mãos, então acesse 
ao link  e aprenda a forma correta de higienizar as mãos com a ajuda 

de  uma divertida musica. Em seguida leve as crianças até o banheiro 
ou algum lugar para que elas possam realizar  a higiêne das mãos  
observe se a mesma já consegue realizar a tarefa sozinha ou ainda 

precisa de ajuda.  

Acesse: https://youtu.be/Sx4MsyxKIMw 

QUINTA-
FEIRA 1h 

   

(EI02EO02) Demonstrar imagem 
positiva de si e confiança em sua 

capacidade para enfrentar dificuldades 
e desafios 

  Atividade: HORA DA REFEIÇÃO 

Essa atividade consiste em saber como é a rotina de alimetação das 
crianças e se as mesmas já se alimentam sozinhas, e se já sabem 

sentar-se a mesa para a realização das refeições. As famílias devem 
enviar uma foto ou um vídeo da criança alimentando-se sozinha e 

sentada a mesa na hora das refeições. 

https://youtu.be/Sx4MsyxKIMw


 
SEXTA-
FEIRA 

 
   
1h30mim 

 

(EI02EO02) Demonstar imagem 
positiva de si e confiança em sua 

capacidade para enfrentar dificuldades 
e desafios. 
  
  
 

Atividade: HISTÓRIA “ O COCÔ AMIGO” 

A autonomia é muito importante para o crescimento e 
desenvolvimento das crianças,  e o desfralde está dentro desse 

processo de autonomia. Para  iniciar esta processo ou até mesmo 
dar continiudade, as famílias irão acessar o link 
https://youtu.be/mIFq-AUCLRQ  e juntamente com as crianças vão 

assistir a história, em seguida realizarão um tour pelo banheiro, para 
que as crianças conheçam. Para que esse momento se torne 

prazeiroso as crianças também poderão usar bonecas ou bichinhos 
de pelucia e brincar de trocar as fraldas e leva-los ao banheiro. As 
familias ficam responsaveis por registrarem esse momento , podendo 

se atravé de fotos ou vídeos e compartilharem no grupo. 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Corpo, gesto e movimento, Espaços, Tempos, 

Quantidades, Relações e Transformações, O Eu , o Outro e o nós. 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES A SEMANA: Conhecer, Conviver, Expressar, Participar, Dialogar e Brincar. 

TEMÁTICA DA SEMANA: 24º Semana – Rotina Autonomia 

 
 

https://youtu.be/mIFq-AUCLRQ

