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EDUCAÇÃO INFANTIL

DIAS DA
SEMANA

CAMPOS DE
EXPERIÊNCIAS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS

SEGUND
A-FEIRA

Traços,
sons, cores
e formas

Utilizar materiais variados com possibilidades de
manipulação, explorando cores, texturas, superfícies,
planos, formas e volumes ao criar objetos
tridimensionais.

Brincadeira do empilhamento.
Com auxílio de um adulto a criança brincará de empilhar
rolos de papel higiênico, podendo contar quantos rolos
conseguiu empilhar, quantos caíram, treinando
coordenação motora, concentração, entre outros.

TERÇA-F
EIRA

O eu, o outro
e o nós

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

Pista de carrinho no chão.
Podemos brincar criança de pista de carrinho feita no chão
com fita crepe, podemos fazer túnel com papelão, rolo de
papel higiênico, potes, sucatas e etc. A criança brincara
com carrinhos despertando o faz de conta, desenvolvendo
coordenação motora fina, pinça, moções de dentro e fora e
etc.



QUARTA-
FEIRA

Corpo,
Gestos e
movimento

Apropriar-se de gestos e movimentos da sua cultura no
cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.

Brincando de cabana.
A cabana é sempre uma grande diversão para as crianças,
com a família é melhor ainda, para a realização da
atividade podemos usar o que temos em casa, cadeira,
lençol, travesseiros etc. Essa atividade é antiga, mas as
crianças gostam bastante, dentro da cabana pode ser
contada uma boa história, cantadas músicas, podem
brincar de bonecas, carrinhos, estimulando o faz de conta e
a imaginação.

QUINTA-
FEIRA

O eu, o outro
e o nós

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

Brincadeira balançando o balde.
O exercício da capacidade de lançar a bola no balde em
movimento, favorece muito o desenvolvimento motor, é
muito divertida e fácil de fazer com a criança.

SEXTA-FE
IRA

Escuta, fala,
pensamento
e
imaginação

Formular e responder perguntas sobre fatos da história
narrada, identificando cenários, personagens e
principalmente acontecimentos.

A família ou responsável, convida a criança a se sentar,
escolher um lugar tranquilo e aconchegante. Ao preparar o
ambiente, oriente a criança sobre o momento da história.
Certifique se as imagens e o som estão adequados e
procure não deixar a criança próxima da TV ou celular.
Aproveite e curte esse momento com a criança.
https://youtu.be/tYqcpMFaHeI

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DA SEMANA: EXPRESSAR, CONHECER, CONVIVER, PARTICIPAR E EXPLORAR

https://youtu.be/tYqcpMFaHeI

