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EDUCAÇÃO INFANTIL  (INTEGRAL)

DIAS DA
SEMANA

CAMPOS DE
EXPERIÊNCIAS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS

Segund
a-feira

Escuta fala
pensamento e

imaginação

Relatar experiências e fatos acontecidos,
histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais
assistidas, etc.

Atividade 1: RODA DA HISTÓRIA
No processo de ensino e aprendizagem na educação
infantil a contação de história é um instrumento eficaz,
pois é através das histórias que lhe é contada, que a
criança adquire sua capacidade de compreensão de
fatos e de mundo.

Terça-fe
ira

Corpo gestos e
movimentos

Demonstrar progressiva independência no
cuidado do seu corpo.

Atividade 2: BRINCANDO COM AS NOSSAS
EXPRESSÕES.

Ao brincar no espelho, a criança começará aos poucos
a reconhecer seu reflexo, construir uma auto imagem e
relacionar o vocabulário que nomeia cada parte do
corpo com o respectivo lugar a que ele se refere. A
troca de olhares que acontece nesse momento também
é uma forma de fortalecer o vínculo afetivo com a
criança.



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 3: VAMOS BRINCAR COM A MASSA DE
MODELAR.

A massinha de modelar contribui para o
desenvolvimento da concentração e criatividade das
crianças. Favorecendo na hora de trabalhar com a
escrita, que as crianças tenham facilidade para usar os
lápis e fazer o traçado das letras. Capacitando a
coordenação motora da criança.

Quinta-
feira

Espaço, tempo,
quantidades,

relações e
transformações.

Explorar e descrever semelhanças e
diferenças entre as características e
propriedades dos objetos (texturas, massas,
tamanhos).

Atividade 4: CAIXA SURPRESA
A caixa surpresa é um excelente recurso didático para
o professor, uma vez que aguça a curiosidade das
crianças e estas ficam bem envolvidas no momento da
atividade. O professor pode utilizá-la de forma individual
ou coletiva, dependendo do que quiser estimular ou
mesmo avaliar a criança.

Sexta-f
eira

O eu, o outro e o
nós.

Comunicar-se com os colegas e os adultos,
buscando compreendê-los e fazendo-se
compreender.

Atividade 5: ADIVINHANDO SABORES
Provar e identificar os diferentes sabores são um
estímulo aos sentidos, ajudando no desenvolvimento
cognitivo, linguístico, social e emocional da criança.
Estas são algumas atividades sensoriais para trabalhar
o sentido do paladar, de forma divertida.

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DA SEMANA: Escuta, fala pensamento e imaginação/ Corpo, gesto e
movimento/ Traços, sons cores e formas/ Espaço, tempo, quantidades relações e transformações/ O eu, o outro e o nós.


