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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
E DESENVOLVIMENTO 

 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

 

SEGUND 
A-FEIRA 

20/09/21 

Escuta, fala, 
pensamento e 
imaginação. 

 

 

(EIO2E003) compartilhar os objetos e os espaços com 
crianças da mesma faixa etária e adultos. 

 
 

Olá família espero que estejam bem!  
Vamos juntos realizar esta atividade? Estamos dando início a semana do 
trânsito e sabemos que vocês precisam obedecer aos pais e responsáveis 
e não é diferente com as regras do trânsito, vou explicar.  
As leis do trânsito falam que devemos atravessar na faixa de pedestre e 
respeitar o farol. Para que vocês possam entender melhor assista ao vídeo 
e assim vocês vão perceber que com pequenas atitudes de obediência 
evitamos muito acidentes.  
Link: https://youtu.be/wffvpVxJzIA 
Assistiram o vídeo? Agora vocês sabem quando for passear com os pais 
ou responsáveis e for necessário colocar essa aprendizagem em prática 
não esqueçam obedeçam sempre. Também realizem uma roda de 
conversa sobre os principais acontecimentos desta história pergunte 
para seus filhos do que gostaram durante o vídeo e o que chamou mais 
atenção. 

 

 
TERÇA- 
FEIRA 
21/09/21 

Traços, 
sons, 

cores e 
formas. 

 

(EI02TS02) utilizar materiais variados com possibilidade de 
manipulação argila, massa de modelar explorando cores, 
texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar 
objetos tridimensionais. 

 

Dando continuidade a semana do trânsito sugerimos a confecção de uma 
gravata com sinal que indica a hora que devemos ter atenção, parar e 
seguir. Então crianças com ajuda de seus pais ou responsáveis separe os 
materiais que vamos precisar. 
MATERIAIS:  cola, tesoura, elástico, barbante, fio de linha, papel sulfite, 
papelão, cartolina, tampinha para o formato dois círculos, papel colorido, 
canetinha, Eva. Vocês podem utilizar os materiais que estiverem 
disponíveis em casa, podendo fazer a substituição por outro parecido. 
Confecção: 

1) recortar a gravata;  
2) recortar os círculos  e para isto usem objetos redondos  
3)  colem  os círculos na gravata. 

https://youtu.be/wffvpVxJzIA


Quando estiver pronta amarrar o material de sua escolha depois pendurar 
no pescoço e iniciar a brincadeira do trânsito e não esqueçam de falar 
sobre o significado de cada cor.  

 Amarelo -atenção 

 Vermelho- pare na 

 Verde-siga 

QUARTA - 
FEIRA 

22/09/21 

O eu o outro e o 
nós. 

 

(EIO2E003) compartilhar os objetos e os espaços com 

crianças da mesma faixa etária e adultos. 
 

Brincadeira do ônibus com a música da Xuxa  
Inicie assistindo o vídeo. 
Para realizar esta brincadeira vamos precisar de: cadeiras, banquinhos, 
tampa de panela, motocas, fita crepe, giz de lousa, brinquedos diversos 
(bonecas, bonecos, bichinhos de pelúcia), lembrando que vocês podem 
substituir tudo que foi indicado usem a imaginação. 
Coloque as cadeiras em fileiras e a primeira será o motorista não 
esquecendo de colocar a gravata que confeccionamos na atividade 
anterior as demais cadeiras os passageiros podem ser familiares ou 
brinquedos.  
O motorista vai conduzir o ônibus e o volante pode ser uma tampa ou que 
você estiver em casa em alguns momentos troquem o motorista pois ele 
será o passageiro e o passageiro o motorista confeccione a faixa de 
pedestre fale da importância de atravessar nela e obedecer aos sinais de 
trânsito. Durante a brincadeira façam os gestos e movimentos que a 
música solicitar. Aquele que for o motorista deve usar a gravata que foi 
confeccionada na atividade anterior. 
 
Link: https://photos.app.goo.gl/WUFSYP7eQRozoDzy5 

 

https://photos.app.goo.gl/WUFSYP7eQRozoDzy5


 

 
QUINTA- 
FEIRA 
23/09/21 

Espaço, tempo e 

quantidade. 

(EI02ET06) utilizar conceitos básicos de tempo "agora, 
antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, 
depressa, devagar. 
 

Com ajuda dos adultos monte uma pista de corrida. 
Para esta brincadeira vamos precisar de: fita crepe, carvão, giz de cera, giz 
de lousa.  
Brinquedos: carrinhos, caminhões, ônibus ambulância, tratores usem a 
imaginação não é necessariamente se o que nós indicamos vocês podem 
substituir por exemplo uma caixinha pode ser um carrinho e etc. 
Escolha um espaço e com o auxílio dos pais e responsáveis monte a pista 
de corrida. Nesta brincadeira todos podem participar incentive a criança 
a manusear seus carrinhos dentro e fora da pista, devagar e depressa 
deixe ele imaginar diferentes situações observadas no seu cotidiano. 

 

 
SEXTA- 
FEIRA 
24/09/21 

Corpo, 
Gestos e 

Movimentos 

 
 

(EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua 
cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras 
 

Com ajuda dos adultos monte uma pista de corrida. 
Para esta brincadeira vamos precisar de: fita crepe, carvão, giz de cera, giz 
de lousa.  
Brinquedos: carrinhos, caminhões, ônibus ambulância, tratores usem a 
imaginação não é necessariamente se o que nós indicamos vocês podem 
substituir por exemplo uma caixinha pode ser um carrinho e etc. 
Escolha um espaço e com o auxílio dos pais e responsáveis monte a pista 
de corrida. Nesta brincadeira todos podem participar incentive a criança 
a manusear seus carrinhos dentro e fora da pista, devagar e depressa 
deixe ele imaginar diferentes situações observadas no seu cotidiano. 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DA SEMANA: Expressar-se, Participar, Brincar, Conviver, Explorar. 



 


