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ROTINA DIÁRIA: Boas vindas (cumprimentos), oração, vídeo ou áudio com a explicação da atividade ou brincadeira do dia. 

 PERÍODO/DATA 
SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

     

Nº DA ATIVIDADE ATIVIDADE 1 ATIVIDADE 2 ATIVIDADE 3 ATIVIDADE 4 ATIVIDADE 5 

 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

 

Eu, o outro e o nós 

 

Corpo, gestos e 

movimentos 

 

Traços, sons, cores e 

formas 

Escuta, fala, 

pensamento e 

imaginação 

Espaços, tempos, 

quantidades, relações 

e transformações. 

 

 

 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGENS 

(EI01EO06X) Interagir 

com outras crianças da 

mesma faixa etária, de 

faixa etária diferente e 

com adultos, adaptando-

se ao convívio social. 

(EI01CG04) Participar do 

cuidado do seu corpo e da 

promoção do seu bem-estar. 

(EI01TS01) Explorar sons 

produzidos com o próprio 

corpo e com objetos do 

ambiente. 

                      

             ado por seu 

nome e reconhecer os nomes 

de pessoas com quem 

convive. 

(EI01ET03X) Explorar o 

ambiente pela ação e 

observação, manipulando, 

experimentando e fazendo 

descobertas, desenvolvendo 

comportamento sustentável. 

 

SUGESTÃO DE 

DESENVOLVIMENTO 

DAS ATIVIDADES 

OU BRINCADEIRAS 

PROPOSTAS 

*Vídeo de apresentação 

das crianças produzidos 

pelos pais, ou fotos das 

crianças. 

 

*Chamada de vídeo para 

interação. 

*Participar de jogos e 

brincadeiras que envolvam o 

corpo. 

(Compreender 

gradativamente que 

objetos/brinquedos não 

devem ser introduzidos na 

boca, nariz, ouvido e olhos). 

*Participar ativamente dos 

momentos de cuidados 

básicos (receber alimentação, 

banho, trocas e outros). 

*Ensinar em vídeo, músicas 

de acolhida e da rotina da 

escola. 

(sons do corpo: bater 

palmas, bater os pés, estalar 

a língua, barulhinhos com a 

boca) 

*Histórias e cantigas 

envolvendo os nomes das 

crianças. 

*Chamadinha com a mamãe. 

*Cartaz com fotos das 

crianças, da professora ou dos 

moradores da casa. 

*Brincar, mantendo contato 

com elementos da natureza 

como: água, terra, areia, 

desenvolvendo atitudes de 

cuidado. 

ATIVIDADE 

PROPOSTA PELO 

PROFESSOR (A) 

 

 

     

 

  



ROTINA DIÁRIA: Boas vindas (cumprimentos), oração, vídeo ou áudio com a explicação da atividade ou brincadeira do dia. 

 PERÍODO/DATA 
SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

     

Nº DA ATIVIDADE ATIVIDADE 6 ATIVIDADE 7 ATIVIDADE 8 ATIVIDADE 9 ATIVIDADE 10 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

Eu, o outro e o nós Corpo, gestos e 

movimentos 

Traços, sons, cores e 

formas 

Escuta, fala, 

pensamento e 

imaginação 

Espaços, tempos, 

quantidades, relações 

e transformações. 

 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGENS 

 

(EI01EO01X) Perceber 

que suas ações têm 

efeitos nas outras 

crianças, nos adultos e no 

ambiente. 

                         

                          

                   -estar. 

(EI01TS01) Explorar sons 

produzidos com o próprio 

corpo e com objetos do 

ambiente. 

(EI01EF01) Reconhecer 

quando é chamado por seu 

nome e reconhecer os nomes 

de pessoas com quem 

convive. 

(EI01ET03X) Explorar o 

ambiente pela ação e 

observação, manipulando, 

experimentando e fazendo 

descobertas, desenvolvendo 

comportamento sustentável. 

 

SUGESTÃO DE 

DESENVOLVIMENTO 

DAS ATIVIDADES 

OU BRINCADEIRAS 

PROPOSTAS 

*Atender a ordens 

simples. 

 

*Compreender comandos 

curtos. 

                     

                          

        

 

                    

                             

*Imitar e brincar com a 

música. 

(Interagir com o som de 

uma música que gosta) 

*Atender quando chamado 

pelo nome. 

*Conhecer diferentes 

animais e/ou ter contato com 

eles... 

 

ATIVIDADE 

PROPOSTA PELO 

PROFESSOR (A) 

 

 

     

  



ROTINA DIÁRIA: Boas vindas (cumprimentos), oração, vídeo ou áudio com a explicação da atividade ou brincadeira do dia. 

 PERÍODO/DATA 
SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

     

Nº DA ATIVIDADE ATIVIDADE 11 ATIVIDADE 12 ATIVIDADE 13 ATIVIDADE 14 ATIVIDADE 15 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

Eu, o outro e o nós Corpo, gestos e 

movimentos 

Traços, sons, cores e 

formas 

Escuta, fala, 

pensamento e 

imaginação 

Espaços, tempos, 

quantidades, relações 

e transformações. 

 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGENS 

 

(EI01EO01X) Perceber 

que suas ações têm 

efeitos nas outras 

crianças, nos adultos e no 

ambiente. 

(EI01CG01) Movimentar as 

partes do corpo para exprimir 

corporalmente emoções, 

necessidades e desejos. 

(EI01TS01) Explorar sons 

produzidos com o próprio 

corpo e com objetos do 

ambiente. 

(EI01EF01) Reconhecer 

quando é chamado por seu 

nome e reconhecer os nomes 

de pessoas com quem 

convive. 

(EI01ET03X) Explorar o 

ambiente pela ação e 

observação, manipulando, 

experimentando e fazendo 

descobertas, desenvolvendo 

comportamento sustentável. 

 

SUGESTÃO DE 

DESENVOLVIMENTO 

DAS ATIVIDADES 

OU BRINCADEIRAS 

PROPOSTAS 

*Compartilhar 

brinquedos e objetos com 

outros bebês, outras 

crianças e adultos. 

*Participar dos momentos de 

cuidados, interagindo com os 

adultos e objetos. 

*Receber aconchegos, 

acalentos e colo. 

*Imitar gestos, movimentos, 

sons, palavras de outras 

crianças e adultos ou 

animais e objetos. 

*Repetir estruturas simples: 

nomes próprios, de colegas, 

familiares, funcionários da 

instituição, etc. 

*Conhecer os fenômenos e 

elementos da natureza tais 

como: chuva, sol, dia e 

noite. 

 

ATIVIDADE 

PROPOSTA PELO 

PROFESSOR (A) 

 

 

     

 

  



ROTINA DIÁRIA: Boas vindas (cumprimentos), oração, vídeo ou áudio com a explicação da atividade ou brincadeira do dia. 

 PERÍODO/DATA 
SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

     

Nº DA ATIVIDADE ATIVIDADE 16 ATIVIDADE 17 ATIVIDADE 18 ATIVIDADE 19 ATIVIDADE 20 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

Eu, o outro e o nós Corpo, gestos e 

movimentos 

Traços, sons, cores e 

formas 

Escuta, fala, 

pensamento e 

imaginação 

Espaços, tempos, 

quantidades, relações 

e transformações. 

 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGENS 

 

(EI01EO02) Perceber as 

possibilidades e os 

limites de seu corpo nas 

brincadeiras e interações 

das quais participa. 

(EI01CG01) Movimentar as 

partes do corpo para exprimir 

corporalmente emoções, 

necessidades e desejos. 

(EI01TS01) Explorar sons 

produzidos com o próprio 

corpo e com objetos do 

ambiente. 

(EI01EF01) Reconhecer 

quando é chamado por seu 

nome e reconhecer os nomes 

de pessoas com quem 

convive. 

(EI01ET01) Explorar e 

descobrir as propriedades de 

objetos e materiais (odor, 

cor, sabor, temperatura). 

 

SUGESTÃO DE 

DESENVOLVIMENTO 

DAS ATIVIDADES 

OU BRINCADEIRAS 

PROPOSTAS 

*Contemplar-se no 

espelho, observando os 

próprios gestos ou 

imitando outras crianças. 

*Explorar os espaços do chão 

de casa, 

para estimular os 

movimentos. 

*Brincar com objetos do 

ambiente que produzem 

sons diversos. 

*Reconhecer sua foto e de 

seus familiares. 

*Manipular e explorar 

objetos de diferentes 

tamanhos, formas, texturas, 

peso, espessura e cores. 

 

ATIVIDADE 

PROPOSTA PELO 

PROFESSOR (A) 

 

 

     

 

 

  



ROTINA DIÁRIA: Boas vindas (cumprimentos), oração, vídeo ou áudio com a explicação da atividade ou brincadeira do dia. 

 PERÍODO/DATA 
SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

     

Nº DA ATIVIDADE ATIVIDADE 16 ATIVIDADE 17 ATIVIDADE 18 ATIVIDADE 19 ATIVIDADE 20 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

Eu, o outro e o nós Corpo, gestos e 

movimentos 

Traços, sons, cores e 

formas 

Escuta, fala, 

pensamento e 

imaginação 

Espaços, tempos, 

quantidades, relações 

e transformações. 

 

 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGENS 

 

(EI01EO02) Perceber as 

possibilidades e os 

limites de seu corpo nas 

brincadeiras e interações 

das quais participa. 

(EI01CG02) Experimentar as 

possibilidades corporais nas 

brincadeiras e interações em 

ambientes acolhedores e 

desafiantes, percebendo seus 

limites e potencialidades. 

(EI01TS01) Explorar sons 

produzidos com o próprio 

corpo e com objetos do 

ambiente. 

 

 

 

FERIADO 

 

 

 

 

 

SUGESTÃO DE 

DESENVOLVIMENTO 

DAS ATIVIDADES 

OU BRINCADEIRAS 

PROPOSTAS 

*Expressar seus desejos, 

necessidades, 

preferências e vontades 

em brincadeiras e em 

situações cotidianas. 

 

 

*Realizar pequenas ações 

cotidianas ao seu alcance para 

adquirir independência. 

*Ampliar as possibilidades 

de expressão corporal em 

cantigas de roda, danças 

folclóricas, em danças 

improvisadas, jogos e 

brincadeiras. 

 

 

ATIVIDADE 

PROPOSTA PELO 

PROFESSOR (A) 

 

    

 

 

  



ROTINA DIÁRIA: Boas vindas (cumprimentos), oração, vídeo ou áudio com a explicação da atividade ou brincadeira do dia. 

 PERÍODO/DATA 
SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

     

Nº DA ATIVIDADE ATIVIDADE 16 ATIVIDADE 17 ATIVIDADE 18 ATIVIDADE 19 ATIVIDADE 20 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

Eu, o outro e o nós Corpo, gestos e 

movimentos 

Traços, sons, cores e 

formas 

Escuta, fala, 

pensamento e 

imaginação 

Espaços, tempos, 

quantidades, relações 

e transformações. 

 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGENS 

 

     

 

SUGESTÃO DE 

DESENVOLVIMENTO 

DAS ATIVIDADES 

OU BRINCADEIRAS 

PROPOSTAS 

     

 

ATIVIDADE 

PROPOSTA PELO 

PROFESSOR (A) 

 

 

     

 

 

  



ROTINA DIÁRIA: Boas vindas (cumprimentos), oração, vídeo ou áudio com a explicação da atividade ou brincadeira do dia. 

 PERÍODO/DATA 
SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

     

Nº DA ATIVIDADE ATIVIDADE 16 ATIVIDADE 17 ATIVIDADE 18 ATIVIDADE 19 ATIVIDADE 20 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

Eu, o outro e o nós Corpo, gestos e 

movimentos 

Traços, sons, cores e 

formas 

Escuta, fala, 

pensamento e 

imaginação 

Espaços, tempos, 

quantidades, relações 

e transformações. 

 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGENS 

 

     

 

SUGESTÃO DE 

DESENVOLVIMENTO 

DAS ATIVIDADES 

OU BRINCADEIRAS 

PROPOSTAS 

     

 

ATIVIDADE 

PROPOSTA PELO 

PROFESSOR (A) 

 

 

     

 

 

  



ROTINA DIÁRIA: Boas vindas (cumprimentos), oração, vídeo ou áudio com a explicação da atividade ou brincadeira do dia. 

 PERÍODO/DATA 
SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

     

Nº DA ATIVIDADE ATIVIDADE 16 ATIVIDADE 17 ATIVIDADE 18 ATIVIDADE 19 ATIVIDADE 20 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

Eu, o outro e o nós Corpo, gestos e 

movimentos 

Traços, sons, cores e 

formas 

Escuta, fala, 

pensamento e 

imaginação 

Espaços, tempos, 

quantidades, relações 

e transformações. 

 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGENS 

 

     

 

SUGESTÃO DE 

DESENVOLVIMENTO 

DAS ATIVIDADES 

OU BRINCADEIRAS 

PROPOSTAS 

     

 

ATIVIDADE 

PROPOSTA PELO 

PROFESSOR (A) 

 

 

     

 

 

  



ROTINA DIÁRIA: Boas vindas (cumprimentos), oração, vídeo ou áudio com a explicação da atividade ou brincadeira do dia. 

 PERÍODO/DATA 
SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

     

Nº DA ATIVIDADE ATIVIDADE 16 ATIVIDADE 17 ATIVIDADE 18 ATIVIDADE 19 ATIVIDADE 20 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

Eu, o outro e o nós Corpo, gestos e 

movimentos 

Traços, sons, cores e 

formas 

Escuta, fala, 

pensamento e 

imaginação 

Espaços, tempos, 

quantidades, relações 

e transformações. 

 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGENS 

 

     

 

SUGESTÃO DE 

DESENVOLVIMENTO 

DAS ATIVIDADES 

OU BRINCADEIRAS 

PROPOSTAS 

     

 

ATIVIDADE 

PROPOSTA PELO 

PROFESSOR (A) 

 

 

     

 

 

 


