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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

Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de
poemas e a apresentação de músicas.

Estimular os sentidos já que é assim que ele começa a
compreender o mundo a sua volta. Nessa atividade
será realizada a apresentação do Vídeo da dupla Patati
Patatá, além de dançar e gesticular, mostrando a ele
que as sensações são integradas com a percepção do
seu corpo no espaço.

Terça-fe
ira

O Eu, o Outro e o
Nós.

Reconhecer seu corpo e expressar suas
sensações em momentos de alimentação,
higiene, brincadeira e descanso.

O estímulo aqui se dá pelo do tato, através do contato
de uma escovinha de cerdas macias, penas ou até
algodão na sola dos pés do bebê.



Quarta-
feira

Espaços, Tempos,
Quantidades,
Relações e
Transformações.

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

Estimular o paladar oferecendo pedacinhos de frutas,
em uma brincadeira de adivinhar, para que a criança
identifique e nomeie as que já conhece e para
apresentar as que não conhece ainda (se possível).

Quinta-
feira

Espaços, Tempos,
Quantidades,
Relações e

Transformações.

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

Aqui trabalharemos o olfato, estimulando o bebê a
sentir diferentes aromas de diferentes substâncias,
passando pelo nariz dele, alimentos, especiarias,
temperos, cosméticos (se não tiver alergias),
observando a reação da criança.

Sexta-f
eira

Espaços, Tempos,
Quantidades,
Relações e

Transformações.

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

No contato com a Natureza, um parque ou praça, ou
até no quintal de casa podemos trabalhar estimulando
todos os sentidos, deixando livre o bebê para descobrir
novos cheiros, sons, texturas, cores, tamanhos e
formas, além de habilidades e de percepção espacial.

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


