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EDUCAÇÃO INFANTIL

DIAS DA
SEMANA CAMPOS DE

EXPERIÊNCIAS
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS

SEGU
NDA-
FEIR
A

“O EU, O OUTRO E
NÓS”

(EI03EO04) Comunicar suas ideias e
sentimentos a pessoas e grupos diversos.

. À medida que evoluem em suas capacidades de linguagem e de
representação, as crianças pequenas ganham confiança e maior
independência nas suas formas de comunicar ideias e sentimentos a
pessoas e grupos diversos. Nesse contexto, é importante oportunizar
diferentes situações em que as crianças pequenas sejam convidadas e
incentivadas a se comunicar com independência, a fazer coisas por si
mesmas. Assista ao video - https://youtu.be/G0sv4cZ1ClA
Pinte cada fruta com a sua cor correspondente*

TERÇ
A-FEI
RA

Escuta,fala,
pensamento e
imaginação

EI03EF09 Levantar hipoteses em relacao a
linguagem escrita, realizando registros de
palavras e textos, por meio de escrita
esponteneas.

Possibilitar que os alunos levantem hipoteses sobre o que esta escrito
e sobre como se escreve, adquirindo conhecimento sobre o sistema de
escrita.
*Recortar os alimentos saúdaveis e colar no prato*

Escrever usando alfabeto movel escreva o nome da fruta de sua
preferencia.

Corpo, gesto e
movimento.

(EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado
relacionados à higiene, alimentação, conforto
e aparência.

Permitir que a criança participe de situações em que reconheça e faça
uso de noções básicas de cuidado consigo mesma, tais como: vestir-se,
higienizar-se, cuidando de sua aparência, criando hábitos de
alimentação saudável. Vamos fazer um jogo de tabuleiro para que eles
reconheçam os alimentos saudáveis.

QUA
RTA-

espaços, tempos,
quantidades
relações e

(EI03ET07) relacionar números às suas

respectivas quantidades e identificar o antes,

o depois e o entre em uma sequência.

as crianças pequenas aprendem sobre os números com base no

conceito de permanência do objeto. uma vez que compreendem que os

objetos existem, passam a fazer explorações e investigações sobre eles

https://youtu.be/G0sv4cZ1ClA


FEIR
A

transformações. em termos de quantidade. 

QUIN
TA-F
EIRA

Corpo, gestos e
movimentos.

(EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado
relacionados a higiene, alimentação, conforto
e aparência.

(...)criando hábitos de alimentação saudável.*Com ajuda do adulto a

criança deverá  encontrar no caça palavras os nomes das frutas.

TRAÇOS, SONS,
CORES E FORMAS.

(EI03TS02) Expressar-se livremente por
meio de desenho, pintura, colagem,
dobradura e escultura, criando produções
bidimensionais e tridimensionais.

Faça  sua versão da obra, colocando  seu toque pessoal, mas, ainda com
algumas referências da obra.

SEXT
A-FEI
RA

TRAÇO, SONS,
CORES E FORMAS.

(EI03TS02) Expressar-se livremente por
meio de desenho, pintura, colagem,
dobradura e escultura, criando produções
bidimensionais e tridimensionais.

- As Artes Visuais são uma linguagem, portanto, uma forma de as

crianças pequenas se expressarem e se comunicarem. Por meio de

traços, pontos e formas, tanto bidimensionais como tridimensionais.

**** ASSISTIR AO VÍDEO COM A HISTÓRIA COMIDA BOA E A

CONFECÇÃO DE UM PRATO SAUDÁVEL COM COLAGEM.

CORPO, GESTO E
MOVIMENTO.

EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado
relacionados à higiene, alimentação, conforto
e aparência.

Permitir que a criança participe de situações em que reconheça e faça
uso de noções básicas de cuidado consigo mesma, tais como: vestir-se,
higienizar-se, cuidando de sua aparência, criando hábitos de
alimentação saudável. Através da musica da comida brasileira,
trabalhar atenção.

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DA SEMANA: CONVIVER; BRINCAR; PARTICIPAR; EXPLORAR; EXPRESSAR E

CONHECER-SE.


