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 SEMANA 17  ( 31/08/20 – 04/09/20) 
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 Atividade; 

 Apostila; A Criança 

e o Mundo 

 Página; 25 

 

 Desenvolvimento 

da atividade; 

 

https://youtu.be/V

HY68TQC75U 

 

 Dê início a 

sequência didática 

preparando as 

imagens de 

situação 

cotidianas. 

 Recorte- as e faça 

cartelas firmes, 

colocoando-as na 

cartolina. Encape 

as imagens com 

plástico adesivo 

transparente para 

impermeabiliza-las 

 Em uma roda de 

conversa, entregue 

a criança as frutas 

de plástico para 

que eles brinquem 

com o material 

livremente. Depois 

explore o 

vocabulário 

pronunciando o 

  Atividade; 

 

  Hora da música; 

  

https://youtu.be/2s

PkZ1oTc5o 

 

 Apostila; A Criança 

e o Mundo 

 Página; 26 

 

 Desenvolvimento 

da atividade; 

 Encha os balões 

com água em uma 

temperatura um 

pouco mais quente, 

a fim de que fique 

morna quando você 

utilizar os balões 

com a criança. 

 Organize 

colchonetes no 

chão e convide a 

criança a se deitar 

nele. 

 Coloque uma 

música calma para 

tocar e converse 

calmante com a 

criança e,enquanto 

conversa com ela, 

use os balões 

mornos para fazer 

 Atividade; 

 Apostila; A Criança 

e o Mundo 

 Página; 27 

 

 Desenvolvimento 

da atividade; 

 Comece a 

sequência didática 

preparando 

cartolina e papel 

dobradura. Para 

isso, recorte as 

folhas geométricas 

de diferentes 

tamanhos e cores. 

Cole duas formas 

em cada parte da 

cartolina,tomando 

o cuidado de 

distanciar uma da 

outra e de escolher 

formas que 

apresentem 

diferenças de 

tamanho e cor 

entre elas. 

 O objetivo é 

preparar folhas  

para desenho com 

interferência. 

 Ofereça a criança 

fantasias, as roupas     

e acessórios. 

Incentive-as a 

 Atividade 

Extracurricular; 

  

 Culinária: bolinho 

de chuva assado 

 

IIngredientes: 1 lata 

de leite 

condensado 

  1 lata de creme de 

leite 

 2colheres (sopa) de 

açúcar 

 4 xícaras (chá) de 

farinha de trigo 

 2 colheres (sopa) de 

fermento em pó 

  2 ovos 

 Açúcar com canela 

em pó para finalizar 

 Modo de fazer: 

 Em uma tigela, bata 

os ovos com o 

açúcar até ficar 

homogêneo 

Adicione aos 

poucos o creme de 

leite e o 

lleite condensado 

 Misture a farinha 

de trigo, aos 

poucos, com um 

batedor 

 Atividade 

extracurricular; 

 

Competição de 

avião de papel 

 

Quem nunca 

brincou com o 

seu próprio 

aviãozinho de 

papel quando 

era criança? 

Independente se 

foi 

sozinho ou em 

uma competição 

com seus 

amigos, 

provavelmente 

foi uma das 

experiências 

infantis mais 

divertidas pela 

qual você já 

passou. 

Que tal ter essa 

experiência com 

os membros da 

sua 

família? 

Construa um 

avião de papel 

https://youtu.be/VHY68TQC75U
https://youtu.be/VHY68TQC75U
https://youtu.be/2sPkZ1oTc5o
https://youtu.be/2sPkZ1oTc5o


 
nome de cada 

fruta, contando a 

quantidade delas e 

ressaltando 

algumas de suas 

características, 

como forma e cor. 

Pegue e misture 

todas as frutas de 

plástico e, em 

seguida, esoalhe- 

as aleatoriamente. 

 Solicite a criança 

que pegue a fruta 

em meio as 

demais. 

Exemplo:Nina 

aonde está a 

banana? Por 

gentileza, pegue a 

banana para 

colocarmos na 

cesta. 

 Ajude a criança a 

retirar as cartelas 

da página 5 do 

aluno do material 

de apoio em que 

aparece imagens 

de crianças e 

frutas. No início, 

incentive-as a 

manipular as 

cartelas livremente 

e, depois faça 

intervenções com 

o objetivo de leva- 

Las a interpretar as 

imagens, 

observando mais 

atentamente os 

detalhes. 

massagem no corpo 

dela. Passe o balão 

morno diretamente 

na pele da criança, 

pela barriga, pelos 

braços, pelas 

pernas, pelo 

rosto,pelas costas e 

assim 

sucessivamente. 

 Converse 

tranquilamente 

com a criança sobre 

as sensações que 

elas têm com o 

contato do balão 

morno na pele. Em 

seguida, ainda com 

o fundo musical, 

proceda da mesma 

maneira que antes, 

convidando a 

criança fazer 

massagem em 

outro pessoa. 

 Para finalizar está 

atividade proposta, 

ajude a criança a 

retirar cartelas do 

material de apoio 

com imagens 

representando 

crianças cuidando 

umas das outras. 

Observe com elas 

as imagens, façam 

leituras e 

interpretações e 

conversem  

bastante sobre o 

que elas 

representam . Faça 

explorar os 

materiais 

livremente e 

observe 

atentamente as 

escolhas que fazem 

e o modo como 

utilizam os 

diferentes recursos. 

O seu papel, nesse 

momento, é 

extrenamente 

importante e 

requer  um olhar 

sensível e atento ao 

observar e registrar 

as vivências da 

criança. Observe 

por exemplo, se 

eles utilizaram 

movimentos de 

forma expressivas e 

quais se retraem, 

demostrando 

inibição, quais 

preferem fazer seu 

jogo dramático 

sozinha e quais 

buscam a 

companhia, quais 

representam 

situações do 

cotidiano, quais 

falam/ balbuciam 

bastante enquanto 

brincam, e assim 

por diante.Depois 

de brincar bastante, 

convide-as a 

guardar os 

materiais. 

 Coloque o fermento 

em pó e misture 

delicadamente até 

ficar uma massa 

homogênea 

 Modele as bolinhas 

com uma colher ou 

com as mãos 

untadas de 

manteiga Distribua 

em uma assadeira 

 untada e 

enfarinhada e leve 

ao forno pré-

aquecido a 180º, 

por 25 minutos 

 Retire do fogo e 

passe-os no açúcar 

com canela. Sirva 

em seguida. 

 Bom Apetite! 

 

 ATENÇÃO!!! 

 

 Criança na cozinha, 

por mais que a 

atividade seja 

divertida, merece 

 atenção especial. 

Ninguém quer que 

a brincadeira se 

transforme em 

 chororô. Por isto, 

nunca se esqueça 

de alguns cuidados 

básicos: . A criança 

 não deve ter 

contato com fogo 

ou objetos 

cortantes . Quando 

for 

para cada um e 

vejam 

qual avião chega 

mais longe. 

 

Hora da história: 

 

https://youtu.be

/iq_EhykWqWY 

 

 

https://youtu.be/iq_EhykWqWY
https://youtu.be/iq_EhykWqWY


 
Pergunte- lhes, por 

exemplo: O que a 

criança está 

fazendo? .Está 

comendo maçã! 

Explore todas as 

situações 

representadas nas 

imagens. 

 Para finalizar a 

sequência didática, 

ajudar a criança a 

destacar, as 

imagens das maçãs 

da página 2 do 

material do aluno 

e colarem- nas na 

página propôsta.  

 

 Expectativas de 

Aprendizagem; 

  Desenvolver a 

capacidade de 

perceber 

determinado 

objeto entre 

outros. 

 Desenvolver 

noções das partes 

e do todo. 

 Desenvolver 

noções de 

semelhança e de 

diferença entre 

materiais. 

 Desenvolver 

noções de 

quantidade. 

   

 Dia do Soldado� 

  

intervenções e 

conversem 

bastante sobre o 

que elas 

representam. Faça 

intervenções 

chamando atenção 

delas para esses 

cuidados e 

reforçando o 

vocabulário 

referente o tema 

 

 Expectativas de 

Aprendizagem; 

 

  Ampliar o 

vocabulário; 

 Desenvolver a 

percepção do outro 

e de suas 

necessidades. 

 Desenvolver o 

interesse em cuidar 

dos diferentes 

espaços. 

 Desenvolver a 

memória e a 

atenção. 

 Fortalecer o vínculo  

 Desenvolver o jogo 

símbolo. 

I 

 

 

 Pegue folhas de 

papel dobradura e 

faça rapidamente 

chapéus para a 

criança, 

relacionando cores  

e verbalizando seus 

nomes. Ajude a 

criança a fazer mais 

dramatizações, 

agora com sua 

participação 

propondo 

diferentes desafios  

de acordo com as 

observações feitas 

no momento do 

jogo espontâneo na 

primeira atividade. 

  Retome a história e 

registre em 

cartazes as formas 

apresentadas( 

triângulo, círculo, e 

quadrado). 

Rekacionando- as 

com objetos 

conhecidos pela 

criança. Por 

exemplo, círculo: 

Sol ou bola; 

quadrado: 

almofada; 

triângulo: chapéu 

ou telhado; 

retângulo: carro. A 

seguir ofereça 

blocos lógicos para 

que brinquem 

livremente; observe 

se elas fazem 

alguma composição 

 necessário usar o 

forno, o ideal é ligá-

lo depois que a 

criança sair da 

 cozinha. . Deixe os 

pequenos 

participarem da 

preparação das 

massas e 

 cuide da parte 

quente da receita. . 

Ao cozinhar, deixe 

a tensão de lado e 

 divirta-se. Mesmo 

se a receita der 

errado, a 

brincadeira das 

crianças 

 estará garantida 

durante a 

preparação! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
https://youtu.be/9

B2wSUfLKpE 

 

 

 

ou se verbalizam o 

nome de alguma 

peça. 

 

 Sugestão de 

história, fazendo 

dobradura� 

 

https://youtu.be/M

kxvPuEuPEg 

 

 Finalize a sequência 

didática oferecendo 

a canetas 

hidrocolor para que 

elas façam o 

desenho 

representando o 

poema da página 

do aluno.  

 

 Expectativa de 

Aprendizagem; 

 

 Desenvolver o 

grafismo. 

 Conhecer cores. 

 Desenvolver a 

expressão corporal 

oiê meio do jogo 

simbólico. 

 Perceber as 

diferentes emoções 

e os diferentes 

sentimentos e suas 

expressões. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://youtu.be/9B2wSUfLKpE
https://youtu.be/9B2wSUfLKpE
https://youtu.be/MkxvPuEuPEg
https://youtu.be/MkxvPuEuPEg


 
 
 


