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EDUCAÇÃO INFANTIL

DIAS DA
SEMANA

CAMPOS DE
EXPERIÊNCIAS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS

SEGUND
A-FEIRA

ESCUTA, FALA,
PENSAMENTO E
IMAGINAÇÃO.

 Identificar e criar diferentes sons e
reconhecer rimas e aliterações em cantigas de
roda e textos poéticos.

ATIVIDADE 1: Ciranda, Cirandinha.

Brincar com a criança de roda, proporcionando
aspectos lúdicos das manifestações
socioculturais populares, de maneira divertida.

TERÇA-
FEIRA

CORPO, GESTOS
E MOVIMENTOS.

Apropriar-se de gestos e movimentos de
sua cultura no cuidado de si e nos jogos e
brincadeiras.

ATIVIDADE 2: Escravos de Jó. 

Escravos de Jó é um jogo infantil de cantiga de
roda que exige agilidade e concentração. Iniciar
a brincadeira passando o objeto que têm na mão
direita para o vizinho da direita, e receber com a
mão esquerda o objeto do vizinho da esquerda,
trocando-o rapidamente de mão.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cantiga_de_roda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cantiga_de_roda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agilidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Concentra%C3%A7%C3%A3o


QUARTA
-FEIRA

TRAÇOS, SONS,
CORES E FORMAS.

Expressa-se livremente por meio de
desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura,
criando produções bidimensionais e
tridimensionais.

ATIVIDADE 3: O Sapo.

Cantar e dançar a música envolvendo a arte
através da dança e da pintura, pintar as
mãozinhas e dedinhos das crianças para
carimbar o sapo, as crianças conseguem
aprender visualizando o concreto.

QUINTA-
FEIRA

O EU, O OUTRO E
O NÓS.

Demonstrar atitudes de cuidado e
solidariedade na interação com crianças e
adultos.

ATIVIDADE 4: Se Essa Rua Fosse Minha.

Relembrar e cantar a canção com a criança,
relembrando a infância de forma lúdica e
prazerosa.

SEXTA-F
EIRA

ESPAÇOS,
TEMPOS,
QUANTIDADES,
RELAÇÕES E
TRANSFORMAÇÕES.

Contar oralmente objetos, pessoas, livros
etc., em contextos diversos.

ATIVIDADE 5: Indiozinhos.

Cantar e dançar com a criança a música,
representando o número levantando a
quantidade de palitos ou objetos disponíveis.

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




