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EDUCAÇÃO INFANTIL

DIAS DA
SEMANA

CAMPOS DE
EXPERIÊNCIAS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS

SEGUND
A-FEIRA

EMENDA DE FERIADO EMENDA DE FERIADO

TERÇA-F
EIRA

FERIADO – DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL FERIADO – DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

QUARTA-
FEIRA

“O EU, O OUTRO
E O NÓS”

Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do
seu bem-estar.
Ao se movimentar a criança adquire conhecimento
sobre si mesma e sobre o outro, ela aprende a
construir sua autonomia e identidade. Essa atividade
tem o objetivo de desenvolver a confiança, treinar a
oralidade e estimular a rotina de organização e cuidado
próprio.

Assista ao link do vídeo abaixo.
Para realizar a atividade comece mostrando ao seu filho

as roupas que ele vai usar hoje, e se possível nomeie as
diferentes peças de roupa. Em seguida, mostre as cores
presentes na roupa, se possível solicite que ele repita o
nome das peças e as cores. Essa atividade pode ser
realizada sempre que possível e de acordo com o seu
desenvolvimento. Você pode ir ensinando a criança a vestir
pequenas peças como por exemplo as meias. No caso dos
bebês, ao realizar as trocas a família pode conversar com a
criança, mostrar e nomear as peças de roupas explicando o
motivo da troca.



QUINTA-
FEIRA

“CORPO,
GESTOS E
MOVIMENTOS”

Desenvolver confiança em si, em seus pares e nos
adultos em situações de interação.

Desde o nascimento a criança utiliza seu corpo para
interagir com as pessoas ao seu redor, portanto ao
dançar a criança utiliza a linguagem corporal para
conhecer as funções de seu corpo e as suas
totalidades, expressando sentimentos e emoções.

Em um espaço livre monte o circuito com os materiais que
vocês possuem na residência. Estimule a criança a
ultrapassar os obstáculos e caso necessário auxilie
pegando em sua mão para que ela se sinta segura. Para os
bebês de colo, a família irá estimular a criança a pegar
objetos, pegue brinquedos coloridos ou objetos que façam
barulho  e mostre para seu bebê, deixe um pouco longe e
estimule o bebê a levantar os braços para tentar pegar.
Deixe que a criança toque, pegue e segure o objeto para
estimular sua coordenação motora. Se certifique que o
objeto oferecido não possa causar nenhum acidente, já que
é normal os bebês levarem tudo à boca, pois é com o
paladar que a criança começa a conhecer o mundo a sua
volta.

O vídeo abaixo oferece uma sugestão de circuito:
https://youtu.be/YMYwCxvpGJM

SEXTA-FE
IRA

“ESPAÇOS,
TEMPOS,
QUANTIDADES,
RELAÇÕES E
TRANSFORMAÇ
ÕES”

Desenvolver confiança em si, em seus pares e nos
adultos em situações de interação.

Desde o nascimento a criança utiliza seu corpo para
interagir com as pessoas ao seu redor, portanto ao
dançar a criança utiliza a linguagem corporal para
conhecer as funções de seu corpo e as suas
totalidades, expressando sentimentos e emoções.
Dançar com seu bebe permite a fluidez dos
sentimentos, aliviando as angústias e trazendo o
prazer, a segurança e o fortalecimento dos vínculos
afetivos.

Para finalizar a semana vamos dançar, escolher um vídeo
ou uma música de sua preferência, providencie um espaço
livre e seguro e chame seu filho(a) para dançar. Vocês
podem dançar sozinhos ou juntos. Mostre a criança como
se faz, pule, rode dance o importante é se divertir. Com os
bebês de colo, segure-os em seus braços e se movimente,
rodopie, pule e deixe que a criança sinta o ritmo da música.
Repita essa atividade sempre que possível.

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DA SEMANA: Conviver com outras crianças e adultos,em pequenos e grandes grupos, utilizando

diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas.

https://youtu.be/YMYwCxvpGJM




QU
INT
A-F
EIR
A

SEXTA-FE
IRA

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DA SEMANA:


