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DIAS DA
SEMANA

CAMPOS DE
EXPERIÊNCIAS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS

Segund
a-feira

O Eu, O Outro e O
Nós

Interagir com outras crianças da mesma faixa
etária e adultos ao explorar espaços, materiais,
objetos e brinquedos.

Conversar com a criança sobre a atividade que irão
realizar. Irão fazer um penteado bem diferente,
apresentando os objetos utilizados: Escova, espelho,
Laço, chapéu, gel, pente, lenço e etc.

Terça-fe
ira

Corpo, Gesto e
Movimentos.

Experimentar possibilidades corporais nas
brincadeiras e interações em ambientes
acolhedores e desafiantes.

Em uma conversa com a criança sobre a atividade que
será uma Festa do Pijama. Num lugar escolhido e
aconchegante da casa. Utilize colchões, barracas,
lençóis, travesseiros e etc. à meia luz, coloque uma
trilha sonora com as músicas prediletas da família e
lanches para saborear durante a Festa.



Quarta-
feira

O Eu, o Outro e o
Nós.

Interagir com as outras crianças da mesma
faixa etária e adultos, adaptando-se ao
convívio social.

Num lugar aconchegante da casa a família realizará
um lanchinho com biscoitos, leite, mamadeiras, etc.
Coloque na TV um filme interessante para a criança e
curtam esse momento, falem dos personagens,
paisagens ou cenas específicas do filme.

Quinta-
feira

Escuta, fala,
pensamento e
imaginação.

Comunicar-se com outras pessoas usando
movimentos, gestos, balbucios, falas e outras
formas de expressão.

Em um ambiente animado para realizar essa atividade,
depois de caracterizar a criança de qualquer maneira
ou somente maquiada o adulto convida a criança a
dançar e se divertir no Baile à Fantasia preparado.

Sexta-f
eira

Espaços, Tempos,
Quantidades,
Relações e

Transformações.

Explorar e descobrir as propriedades de objetos
e materiais (odor, cor, sabor e temperatura).

Em um local ao ar livre, em casa, no quintal ou em uma
praça. A família levará, alguns alimentos, frutas, sucos,
coisas que a criança goste de comer, o adulto
promoverá um piquenique, com uma toalha esticada no
chão, tente interagir o máximo possível incentivando-a
a saborear todos os alimentos oferecidos.

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


