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EDUCAÇÃO INFANTIL

DIAS DA
SEMANA

CAMPOS DE
EXPERIÊNCIAS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS

SEGUND
A-FEIRA

Traços,
sons, cores
e formas

Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no
ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas
e melodias.

As cantigas bem como as músicas são de extrema
importância para o desenvolvimento intelectual, emocional
e imaginário das crianças. Além de ser um estímulo lúdico
para desenvolvimento da coordenação motora, percepção
sonora e espacial.
https://youtu.be/iIkk2hVajZQ

TERÇA-F
EIRA

O eu, o outro
e o nós

Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua
capacidade para enfrentar dificuldades e desafios

Brincadeira PASSA ANEL:
Cada jogador junta as mãos,palma com palma. O passador da
vez vai “cortando” as mãos dos outros até deixar discretamente,
o anel em uma delas.Então, ao terminar a rodada, o jogador
escolhe alguém e recita o verso: “MEU ANELZINHO ANDOU,
ANDOU, EM QUE MÃO FICOU?”. QUEM O PASSADOR
ESCOLHEU PARA ADIVINHAR RESPONDE.
https://youtu.be/nwhqniG7J5M

https://youtu.be/iIkk2hVajZQ
https://youtu.be/nwhqniG7J5M


QUARTA-
FEIRA

Traços,
Sons, Cores
e Formas

Utilizar materiais variados com possibilidades de
manipulação (argila, massa de modelar), explorando
cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes
ao criar objetos tridimensionais.

Atividade Macarrão no palito:
Em um prato plástico,coloque a massinha e em cima dela
palitos ou canudos. Por fim, deixe que a criança se divirta
encaixando o macarrão nos palitos ou canudos.
Essa brincadeira tem como objetivo aprimorar a
coordenação motora fina, movimento de pinça e noção
espacial.

QUINTA-
FEIRA

Corpo,
Gestos e
Movimento

Explorar formas de deslocamento no espaço (pular,
saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo
orientações.

Brincadeira de Circuito Motor onde as crianças exploram
um espaço preparado com materiais diversificados, como
pneus, colchonetes, tábuas, túneis, banquinhos, bambolês,
entre outros. O objetivo é sugerir movimentos corporais
como subir, descer, rolar, rastejar,saltar,etc;
https://youtu.be/ArXGvQjsZCY

SEXTA-FE
IRA

Escuta, fala,
pensamento
e
imaginação

Formular e responder perguntas sobre fatos da história
narrada, identificando cenários, personagens e
principalmente acontecimentos.

Hora da história: “Carona na vassoura” Autora: Julia
Donaldson
A Bruxa e seu gato estavam muito felizes voando na vassoura,
até que o vento leva primeiro o chapéu da Bruxa, depois seu laço
e, por fim, a varinha, felizmente, cada uma dessas coisas é
apanhada por um animal prestativo que se junta a Bruxa
agradecida e a seu gato na viagem.
https://youtu.be/Ckd_e7raq2U

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DA SEMANA: EXPRESSAR, CONHECER, CONVIVER, PARTICIPAR E EXPLORAR

https://youtu.be/ArXGvQjsZCY
https://youtu.be/Ckd_e7raq2U



