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 SEMANA 18  ( 07/09/20 – 11/09/20) 
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  Atividade 

Extracurricular: 

 

  Hora da História; 

 

https://youtu.be/r

5A5dwuBzQA 

 

(Reconhecer 

quando é chamado 

por seu nome e 

reconhecer os 

nomes de pessoas  

  com quem 

convive; 

  Demonstrar 

interesse ao ouvir   

a leitura de 

poemas e a 

apresentação de 

músicas; 

  Demonstrar 

interesse ao ouvir 

histórias lidas ou 

contadas, 

observando 

ilustrações e  

 os movimentos de 

leitura do adulto-

leitor (modo de 

segurar o portador 

e de virar as 

páginas); 

 Reconhecer 

elementos das 

  Atividade 

Extracurricular; 

 

  Hora da música; 

   

https://youtu.be/kn

o5f4pCk4w 

 

  Espaços, tempos, 

quantidades, 

relações e 

transformações 

   

 As crianças vivem 

inseridas em  

  espaços e tempos 

de diferentes 

dimensões, em um 

mundo constituído 

de fenômenos 

naturais e  

 socioculturais. 

Desde muito 

pequenas, elas 

procuram se situar 

em diversos 

espaços (rua, 

bairro, cidade  

etc.) e tempos (dia e 

noite; hoje, ontem 

e amanhã etc.). 

 Demonstram 

também 

curiosidade sobre o 

 Atividade 

Extracurricular; 

  

 Traços, sons, cores 

e formas – Conviver 

com diferentes 

manifestações 

artísticas, culturais 

e  

 científicas, locais e 

universais, no 

cotidiano da criança 

possibilitando, por 

meio de  

 experiências 

diversificadas, 

vivenciar diversas 

formas de 

expressão e 

linguagens, como as 

artes visuais  

(pintura, 

modelagem, 

colagem, fotografia 

etc.), a música, o 

teatro, a dança e o 

audiovisual, entre 

outras.  

  Com base nessas 

experiências, elas 

se expressam por 

várias linguagens, 

criando suas 

próprias  

 Atividade 

Extracurricular; 

  

 O eu, o outro e o 

nós – É na 

interação com os 

pares e com 

adultos que as 

crianças vão 

constituindo  

 um modo próprio 

de agir, sentir e 

pensar e vão 

descobrindo que 

existem outros 

modos de vida, 

pessoas  

 diferentes, com 

outros pontos de 

vista. Conforme 

vivem suas 

primeiras 

experiências sociais 

(na família,  

 na instituição 

escolar, na 

coletividade), 

constroem 

percepções e 

questionamentos 

sobre si e sobre os  

 outros, 

diferenciando-se e, 

simultaneamente, 

identificando-se 

 Atividade 

extracurricular; 

  

 Corpo, gestos e 

movimentos – 

Com o corpo 

(por meio dos 

sentidos, gestos, 

movimentos 

impulsivos  

 ou intencionais, 

coordenados ou 

espontâneos), as 

crianças, desde 

cedo, exploram 

o mundo, o 

espaço e  

  os objetos do 

seu entorno, 

estabelecem 

relações, 

expressam-se, 

brincam e 

produzem 

conhecimentos  

 sobre si, sobre o 

outro, sobre o 

universo social e 

cultural, 

tornando-se, 

progressivament

e, conscientes  

 dessa 

corporeidade. 

Por meio das 

https://youtu.be/r5A5dwuBzQA
https://youtu.be/r5A5dwuBzQA
https://youtu.be/kno5f4pCk4w
https://youtu.be/kno5f4pCk4w


 
ilustrações de 

histórias, 

apontando-os, a 

pedido do 

 adulto-leitor; 

 Imitar as variações 

de entonação e 

gestos realizados 

pelos adultos, ao 

ler histórias e  

 ao cantar; 

 Comunicar-se com 

outras pessoas 

usando 

movimentos, 

gestos, balbucios, 

fala e  

 outras formas de 

expressão; 

 Conhecer e 

manipular 

materiais 

impressos e 

audiovisuais em 

diferentes 

portadores  

(livro, revista, gibi, 

jornal, cartaz, CD, 

tablet etc.); 

 Ter contato com 

diferentes gêneros 

textuais (poemas, 

fábulas, contos, 

receitas, 

 quadrinhos, 

anúncios etc.); 

  

 

mundo físico (seu 

próprio corpo, os 

fenômenos 

atmosféricos,  

 os animais, as 

plantas, as 

transformações da 

natureza, os 

diferentes tipos de 

materiais e as  

 possibilidades de 

sua manipulação 

etc.) e o mundo 

sociocultural (as 

relações de 

parentesco e sociais  

entre as pessoas 

que conhece; como 

vivem e em que 

trabalham essas 

pessoas; quais suas 

tradições e  

 costumes; a 

diversidade entre 

elas etc.). Além 

disso, nessas 

experiências e em 

muitas outras, as  

 crianças também se 

deparam, 

frequentemente, 

com conhecimentos 

matemáticos 

(contagem,  

 ordenação, relações 

entre quantidades, 

dimensões, 

medidas, 

comparação de 

pesos e de  

 comprimentos, 

 produções artísticas 

ou culturais, 

exercitando a 

autoria (coletiva e 

individual) com 

sons, traços, gestos,  

 danças, mímicas, 

encenações, 

canções, desenhos, 

modelagens, 

manipulação de 

diversos materiais e  

 de recursos 

tecnológicos. Essas 

experiências 

contribuem para 

que, desde muito 

pequenas, as 

crianças  

 desenvolvam senso 

estético e crítico, o 

conhecimento de si 

mesmas, dos outros 

e da realidade que 

as  

 cerca. Portanto, a 

criança precisa 

promover a 

participação  em 

tempos e espaços  

 para a produção, 

manifestação e 

apreciação artística, 

de modo a 

favorecer o 

desenvolvimento 

da  

sensibilidade, da 

criatividade e da 

expressão pessoal 

das crianças, 

como seres 

individuais e 

sociais. Ao  

 mesmo tempo que 

participam de 

relações sociais e 

de cuidados 

pessoais, as 

crianças constroem 

sua  

 autonomia e senso 

de autocuidado, de 

reciprocidade e de 

interdependência 

com o meio. Por 

sua vez,  

 no contato com 

outros grupos 

sociais e culturais, 

outros modos de 

vida, diferentes 

atitudes, técnicas e 

 rituais de cuidados 

pessoais e do 

grupo, costumes, 

celebrações e 

narrativas, que 

geralmente ocorre 

na fase, 

, é preciso criar 

oportunidades para 

as crianças 

ampliarem o modo 

de perceber a si  

 mesmas e ao outro, 

valorizarem sua 

identidade, 

respeitarem os 

outros e 

reconhecerem as 

diferenças  

diferentes 

linguagens, 

como a música, a 

dança, o teatro, 

as  

 brincadeiras de 

faz de conta, 

elas se 

comunicam e se 

expressam no 

entrelaçamento 

entre corpo,  

 emoção e 

linguagem. 

 As crianças 

conhecem e 

reconhecem 

com o corpo 

suas sensações, 

funções 

corporais e, nos 

seus  

 gestos e 

movimentos, 

identificam suas 

potencialidades 

e seus limites, 

desenvolvendo, 

ao mesmo  

ttempo, a 

consciência 

sobre o que é 

seguro e o que 

pode ser um 

risco à sua 

integridade 

física. Na  

Educação Infantil, 

o corpo das 

crianças ganha 

centralidade, 



 
avaliação de 

distâncias, 

reconhecimento de 

formas 

geométricas, 

conhecimento e  

reconhecimento de 

numerais cardinais 

e ordinais etc.) que 

igualmente aguçam 

a curiosidade. 

Portanto,  

 a Educação Infantil 

precisa promover 

interações e 

brincadeiras nas 

quais as crianças 

possam fazer  

 observações, 

manipular objetos, 

investigar e 

explorar seu 

entorno, levantar 

hipóteses e 

consultar fontes  

 de informação para 

buscar respostas às 

suas curiosidades e 

indagações. Assim, 

a instituição escolar 

e seu ambiente 

familiar  

 está criando 

oportunidades para 

que as crianças 

ampliem seus 

conhecimentos do 

mundo físico e  

 sociocultural e 

possam utilizá-los 

em seu cotidiano. 

permitindo que elas 

se apropriem e  

 reconfigurem, 

permanentemente, 

a cultura e 

potencializem suas 

singularidades, ao 

ampliar repertórios 

e  

 interpretar suas 

experiências e 

vivências artísticas. 

 

 OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENT

O TRAÇOS, SONS, 

CORES E FORMAS 

 

 Explorar sons 

produzidos com o 

próprio corpo e 

com objetos do 

ambiente; 

 Traçar marcas 

gráficas, em 

diferentes suportes, 

usando 

instrumentos 

riscastes e 

t tintas; 

 Utilizar materiais 

variados com 

possibilidades de 

manipulação 

(argila, massa de  

modelar), criando 

objetos 

tridimensionais; 

 Explorar diferentes 

fontes sonoras e 

 que nos constituem 

como seres 

humanos. 

 

  OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENT

O – O EU, O OUTRO 

E O NÓS 

 

 Perceber que suas 

ações têm efeitos 

nas outras crianças 

e nos adultos; 

 Perceber as 

possibilidades e os 

limites de seu 

corpo nas 

brincadeiras e 

interações  

 das quais participa; 

 Interagir com 

crianças da mesma 

faixa etária e 

adultos ao explorar 

materiais, objetos,  

 brinquedos; 

 Comunicar 

necessidades, 

desejos e emoções, 

utilizando gestos, 

balbucios, palavras; 

 Reconhecer as 

sensações de seu 

corpo em 

momentos de 

alimentação, 

higiene,  

 brincadeira e 

descanso; 

pois ele é o 

partícipe 

privilegiado das  

 práticas 

pedagógicas de 

cuidado físico, 

orientadas para 

a emancipação e 

a liberdade, e 

não para a  

 submissão. 

Assim, a escola e 

seu convívio 

cotidiano com a 

família promove 

oportunidades 

ricas para que as 

crianças  

 possam, sempre 

estar animadas 

pelo espírito 

lúdico e na 

interação com 

seus pares, 

explorar e 

vivenciar um  

 amplo repertório 

de movimentos, 

gestos, olhares, 

sons e mímicas 

com o corpo, 

para descobrir 

variados  

 modos de 

ocupação e uso 

do espaço com o 

corpo (tais como 

sentar com 

apoio, rastejar, 

engatinhar,  



 
( Explorar e 

descobrir as 

propriedades de 

objetos e materiais 

(odor, cor, sabor, 

temperatura); 

  Explorar relações 

de causa e efeito 

(transbordar, tingir, 

misturar, mover e 

remover 

  etc.) na interação 

com o mundo 

físico; 

  Explorar o 

ambiente pela ação 

e observação, 

manipulando, 

experimentando e 

fazendo 

 descobertas; 

 Manipular, 

experimentar, 

arrumar e explorar 

o espaço por meio 

de experiências de 

  deslocamentos de 

si e dos objetos; 

 Manipular materiais 

diversos e variados 

para comparar as 

diferenças e 

semelhanças  

 entre eles; 

 Experimentar e 

resolver situações-

problema do seu 

cotidiano; 

 Vivenciar diferentes 

ritmos, velocidades 

e fluxos nas 

materiais para 

acompanhar 

brincadeiras 

 cantadas, canções, 

músicas e melodias; 

 Imitar gestos, 

movimentos, sons, 

palavras de outras 

crianças e adultos, 

animais, 

 objetos e 

fenômenos da 

natureza. 

  

 

 

 Construir formas de 

interação com 

outras crianças da 

mesma faixa etária 

e adultos,  

 adaptando-se ao 

convívio social; 

 Demonstrar 

sentimentos de 

afeição pelas 

pessoas com as 

quais interage; 

 Desenvolver 

confiança em si, em 

seus pares e nos 

adultos em 

situações de 

interação. 

  

 Dinâmica; 

  

https://youtu.be/x-

0IdGVEM8M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 escorregar, 

caminhar 

apoiando-se em 

berços, mesas e 

cordas, saltar, 

escalar, 

equilibrar-se, 

correr, dar 

 cambalhotas, 

alongar-se etc.). 

 

 OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM 

E 

DESENVOLVIME

NTO - CORPO, 

GESTOS E 

MOVIMENTOS 

 Movimentar as 

partes do corpo 

para exprimir 

corporalmente 

emoções, 

necessidades e  

 desejos; 

 Ampliar suas 

possibilidades de 

movimento em 

espaços que 

possibilitem 

explorações  

 diferenciadas; 

  Experimentar as 

possibilidades de 

seu corpo nas 

brincadeiras e 

interações em  

 ambientes 

acolhedores e 

desafiantes; 

https://youtu.be/x-0IdGVEM8M
https://youtu.be/x-0IdGVEM8M


 
interações e 

brincadeiras (em  

  danças, balanços, 

escorregadores 

etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Participar do 

cuidado do seu 

corpo e da 

promoção do 

seu bem-estar; 

  Imitar gestos, 

sonoridades e 

movimentos de 

outras crianças, 

adultos e 

animais; 

 Utilizar os 

movimentos de 

preensão, 

encaixe e 

lançamento, 

ampliando suas  

 possibilidades de 

manuseio de 

diferentes 

materiais e 

objetos. 

  

  

 

 

 
 


