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DESENVOLVIMENTO

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS

SEGUND
A-FEIRA - Emenda de Feriado

TERÇA-F
EIRA

- Feriado: 07 de Setembro: Independência do Brasil



QUARTA-
FEIRA

Escuta, Fala,
Pensamento

e
Imaginação.

Criar e contar histórias oralmente com base em
imagens ou temas sugeridos.

Apresentar para a criança, a História “Os três porquinhos”,
seja por vídeo ou livro manual, realizar uma leitura
prazerosa, onde a criança possa depois deste momento
recontar a história da sua maneira, o que ela mais gostou,
os personagens, os momentos etc.
Lembram-se, é muito importante a sua participação,
podendo o responsável relatar para as professoras como
foram esses momentos incríveis, pode ser com relatos,
fotos ou vídeos.

QUINTA-
FEIRA

Corpo,
Gestos e

Movimentos
.

Desenvolver progressivamente as habilidades
manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar,
rasgar, folhear, entre outros.

Depois que a criança ouviu e recontou a história, explique a
ela, que agora é um momento muito bom e prazeroso,
onde a mesma irá usar a imaginação, criatividade e os
materiais disponíveis. Podendo usar, tintas, giz, pedaços de
tecidos, retalhos etc.
O adulto fará em um papel o traço de um desenho de uma
maçã, e daí por diante a criança terá a sua autonomia para
confeccionar uma linda maçã.
As professoras estão aguardando ansiosamente a sua
participação.

SEXTA-FE
IRA

O Eu, o
Outro e o

Nós.

Respeitar as diferenças, incentivar a empatia, a
solidariedade, o cuidado de si e do outro. Perceber que
uma ação pode causar efeito nas pessoas ao seu
redor.

Assistir ao vídeo “O Leão e o rato” com a criança e depois
conversar com ela sobre a importância de ajudar o
coleguinha, respeitar o próximo mesmo que ele seja
diferente. Ao término pedir para que ele (a) faça um
desenho sobre a história. Esse desenho pode ser com
caneta, lápis ou giz de cera.
Relatar como foi esse momento incrível, através de fotos,
vídeos, áudios ou mensagens.
.

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




