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DIAS DA
SEMANA

CAMPOS DE
EXPERIÊNCIAS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS

Segund
a-feira

Escuta, Fala,
Pensamento e
Imaginação.

Participar de situações de escuta de textos em
diferentes gêneros textuais (poemas, fábulas,
contos, receitas, quadrinhos, anúncios etc.).

Ouvir e ler histórias são como entrar em um mundo
encantador, cheio ou não de mistérios e surpresas,
mas sempre muito interessante, curioso, que diverte e
ensina.
Em um local confortável e de sua preferência sente-se
com a criança e explique para ela que irão ver e ouvir
uma história sobre o papel, em seguida coloque o
vídeo para que ela observe as imagens e ouça a
história. Faça observações durante a história falando
sobre o cenário, personagens, objetos e cores.

Terça-fe
ira

Corpo, Gesto e
Movimentos.

Utilizar movimentos de preensão, encaixe e
lançamento, ampliando suas possibilidades de

manuseio de diferentes materiais e objetos

Em um local confortável ou de sua preferência sente-se
com a criança e explique que irão realizar uma
atividade muito divertida disponibilize folhas de papel
para a criança, deixe que ela explore o material
amassando, rasgando e fazendo bolinha, incentive a



criança a fazer várias bolinhas coloque um balde ou
uma bacia para
brincarem de arremesso vibre a cada tentativa. Para as
crianças muito pequenas sugerimos que disponibilize
bolinhas de papel para ela explorar o material com
suas mãozinhas. É  muito importante a supervisão do
adulto durante a atividade.

Quarta-
feira

Corpo, Gesto e
Movimentos.

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

Em um local confortável ou de sua preferência sente-se
com a criança e explique que irão realizar uma
atividade muito divertida disponibilize folhas de papel
para a criança, deixe que ela explore o material
amassando, rasgando e fazendo bolinha, incentive a
criança a fazer várias bolinhas coloque um balde ou
uma bacia para brincarem de arremesso vibre a cada
tentativa. Para as crianças muito pequenas sugerimos
que disponibilize bolinhas de papel para ela explorar o
material com suas mãozinhas. É muito importante a
supervisão do adulto durante a atividade.

Quinta-
feira

Espaços, Tempos,
Quantidades,
Relações e

Transformações.

Explorar o ambiente pela ação e observação,
manipulando, experimentando e fazendo

descobertas.

Em um local de sua preferência converse com a
criança explique para ela que irão realizar uma
brincadeira muito divertida com o papel, mostre a folha
para ela e a deixe explorar, com outra folha
confeccione um barquinho de papel chame a atenção
da criança para que observe a criação do barco, faça
um para você e outro para ela, coloque água em um
balde ou bacia e brinque com o barquinho. Caso queira
poderá realizar a brincadeira durante o banho na
banheira e enquanto realiza a brincadeira cante a
música, esse momento será prazeroso, envolvente e
de conexão entre os envolvidos, a brincadeira faz com
que a criança crie, recrie usando sua imaginação.



Sexta-f
eira

Espaços, Tempos,
Quantidades,
Relações e

Transformações.

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

Em um local confortável e de sua preferência explique
para a criança que irão realizar uma brincadeira muito
divertida, disponibilize o vídeo da música sugerida e
incentive a criança a dançar e realizar os movimentos
livremente. A dança é uma forma de expressão
corporal que desenvolve várias habilidades motoras
despertando diversas sensações e emoções. Com os
bebês muito pequenos sugerimos que realize a dança
com ele no colo de forma que ouça a música
estimulando o movimento corporal das mãos, das
pernas e do corpo.

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


