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EDUCAÇÃO INFANTIL

DIAS
DA
SEMA
NA

CAMPOS DE
EXPERIÊNCIA

S

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS

SEGU
NDA-F
EIRA

Traços
,Sons
,Cores e
Formas

Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para
acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas
e melodias.

Escolha um espaço em sua casa , providencie uma caixa, ofereça
vários objetos de cozinha para a criança explorar os sons, cante e
dance ao som da bandinha.

TERÇA
-FEIRA

Corpo,
Gesto e
Movimento

Imitar gestos e movimentos de outras crianças,
adultos e animais

T

Agora, reproduza a música em seu aparelho, (pode ser o
celular, rádio, TV, etc.) ou simplesmente cante a música e
faça os gestos, sugestão da música: Quem está feliz
bate palma



QUAR
TA-FEI

RA

Espaço,
Tempo,
Quantidades,
Relações e
Transformaç
ões

Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas
interações e brincadeiras (em danças, balanços,
escorregadores etc.).

Escolha uma música da preferência da família, depois
procure um espaço livre, separe vários tecidos de
tamanhos e cores diversas. Deixe que a criança
manuseie o tecido e explique que eles serão usados para
dançar, fazer movimento com os tecidos envolvendo a
criança.

QUINT
A-FEIR

A

O Eu, O
Outro e o
Nós

Perceber que suas ações têm efeitos nas outras
crianças e adultos.

Convidar a criança para assistir ao vídeo e ouvir a
música Elefantinho bonitinho, propor para ela que
dancem, pulem e cantem .

SEXTA
-FEIRA

Escuta, Fala,
Pensamento
e
Imaginação

Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e
a apresentação de músicas.

Colocar a música para ouvir e relaxar, deitar a criança e
massagear o seu corpinho suavemente.

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DA SEMANA: Brincar, Explorar e Participar


