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EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
 

 
DIAS DA 
SEMANA 

 
CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

E DESENVOLVIMENTO 

                                            ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUN
DA –

FEIRA 

 

 “Corpo, 
Gestos E 
Movimentos” 

  (EIOCG04) 

- Demonstrar progressiva 
independência no cuidado 
do seu corpo. 

 Para começar esta semana o tema“Hábitos saudáveis”, vamos  assistir o vídeo,do 

“Ratinho Rá-Tim-bum”, com a música “Banho é Bom”. 

Em seguida vamos brincar de dar “Banho Na Boneca”, 
 
 
 

 
 
 

Link do vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=IM7Ki0-Mh7M 

https://www.facebook.com/alemdaalfabetizacao/photos/projeto-higiene-para-todos-
segmentosescolatema-higieneturmaprofessor-aper%C3%ADodo-20/223260571204498/   

https://www.letras.mus.br/castelo-ra-tim-bum/341299/ 
 

https://planosdeaula.novaescola.org.br/educacao-infantil/pre-escola/banho-bonecas/2568 

https://www.youtube.com/watch?v=IM7Ki0-Mh7M
https://www.facebook.com/alemdaalfabetizacao/photos/projeto-higiene-para-todos-segmentosescolatema-higieneturmaprofessor-aperíodo-20/223260571204498/
https://www.facebook.com/alemdaalfabetizacao/photos/projeto-higiene-para-todos-segmentosescolatema-higieneturmaprofessor-aperíodo-20/223260571204498/
https://www.letras.mus.br/castelo-ra-tim-bum/341299/
https://planosdeaula.novaescola.org.br/educacao-infantil/pre-escola/banho-bonecas/2568


 

TER
ÇA – 
FEIR

A 
 

“Corpo, Gestos 
E Movimento’’ 

 (EIO2ET05) 
 Classificar objetos, 
considerando determinado 
atributo (tamanho, peso, cor, 
forma etc.) 
 
 

 

E para continuar trabalhando com o tema “Hábitos Saudáveis”, hoje iremos dar ênfase a 

escovação dos dentes. 

Vocês terão que colar algodão ou papel branco picado no dentinho saudável .   

               

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRfbdDbW-

wMJzJBY3mN3Lgl1Stl6G_AvRIkTg&usqp=CAU    

https://i.pinimg.com/736x/08/05/31/0805318079736ccf1b8a00a0362ac798.jpg                                                                   

 

QUA
RTA 
FEIR

A 
 

“O Eu, O Outro 

E O Nós” 

 

  (EIOCG04) 

- Demonstrar progressiva 

independência no cuidado 

do seu corpo. 

(EIO2CGO5) desenvolver 
progressivamente as 
habilidades manuais, 
adquirindo controle para 
desenhar, pintar, rasgar, 
folhear, entre outros. 

Hoje vamos conhecer o nosso corpo e depois vamos pintar e montar o quebra cabeça, 

combinado. 

 

 
      Link:  https://br.pinterest.com/lucianekosakoski/atividades/ 

 

 
 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRfbdDbW-wMJzJBY3mN3Lgl1Stl6G_AvRIkTg&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRfbdDbW-wMJzJBY3mN3Lgl1Stl6G_AvRIkTg&usqp=CAU
https://i.pinimg.com/736x/08/05/31/0805318079736ccf1b8a00a0362ac798.jpg
https://br.pinterest.com/lucianekosakoski/atividades/


QUINTA- 
FEIRA 

 

“Corpo, Gestos 

E Movimentos’’ 

 

 

 (EI02CGO3) 
 Explorar formas de 
deslocamento noe spaço 
(pular, saltar, dançar) 
combinando movimentos 
e seguindo orientações. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Essa semana estamos adquirindo bons hábitos e hoje esse hábito será atividade física, 
vamos nos exercitar para ter saúde. 
 Vamos dançar? A música escolhida é do baby shak, vamos assistir um vídeo e dançar para 
nos exercitar. 

 

https://justdance.fandom.com/wiki/Baby_Shark 

 Link da música 

 https://www.youtube.com/watch?v=ulXXqMwmEVI 

SEXTA- 
FEIRA  

    
 

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

 
 
 

https://justdance.fandom.com/wiki/Baby_Shark
https://www.youtube.com/watch?v=ulXXqMwmEVI

