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Duração:_______________________________________________________________________

Tema: 

__________________________________________________________________________

Conteúdos 

trabalhados:________________________________________________________________

Materiais utilizados: ___________________________________________________________

Escola:_________________________________________________________________

Professora:____________________________ Série:______________ Turma:_____________



(   )  Conviver (   ) Brincar (   )Participar

(   ) Explorar (   ) Expressar

(   ) Conhecer-se



4.1 ) Objetivo da base

4.2) Objetivo específico

4.3) Atividades



O EU, O OUTRO E O NÓS

.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Atividade

(EI03EO01) Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, 

necessidades e maneiras de pensar e agir.

(EI03EO07) Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas interações com 

crianças e adultos.

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

Roleta das emoções • Identificar, reconhecer e relacionar as expressões 

faciais;

• Conversar e comentar sobre situações partilhadas pelo 

grupo, no momento presente;

• Familiarizar-se com a professora e os colegas;

• Socializar para o grupo os conhecimentos e 

informações adquiridos;

• Assegurar a sua identidade no ambiente físico e social 

da instituição escolar.

Balão estourado

4 coisas sobre mim

Vídeo de apresentação

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM e

DESENVOLVIMENTO



CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM e

DESENVOLVIMENTO

.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Atividade

(EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e atividades artísticas como

dança, teatro e música.

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

(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e

reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades.

Dançando de forma engraçada• Experimentar as possibilidades e os limites do próprio 

corpo, exercitando movimentos amplo;

• Participar da organização física e social da turma;

• Criar e respeitar regras de convivência em interação 

com o grupo;

• Interagir no grupo com base no respeito mútuo e na 

cooperação. 

Passeando pela a escola e brincando de 

amarelinha das emoções ao ar livre

Caixa surpresa com as novas formas 

de se cumprimentar 

Saco surpresa: Combinados da turma 

para dar adeus ao coronavírus



TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS”

.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Atividade

Dobradura sobre a escola

Identificando os sons da sala:  Neste jogo, as crianças 

são desafiadas, inicialmente, a identificar sons 

individuais e, a seguir, identificar cada um em uma 

sequência deles. As duas coisas serão muito 

importantes nos jogos de linguagem que virão. As 

crianças devem cobrir os olhos com as mãos, enquanto 

você produz um som conhecido, como fechar a porta, 

aponta um lápis ou bate um livro na mesa. Ouvindo com 

atenção e sem espiar, elas devem tentar identificar o 

som. Quando tiverem entendido o jogo, produza dois 

sons, um após o outro. Sem espiar, elas devem apontar 

quais são os dois sons em sequência, dizendo: "Havia 

dois sons, primeiro ouvimos um __________ e depois 

ouvimos um __________”.

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, 

criando produções bidimensionais e tridimensionais.

(EI03TS03) Reconhecer as qualidades do som (intensidade, duração, altura e timbre), utilizando-as 

em suas produções sonoras e ao ouvir músicas e sons.

 Observar, explorar e descrever os elementos do meio

ambiente, concretamente e através da representação

bidimensional e tridimensional.

 Desenvolver a percepção e a discriminação auditiva.

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM e

DESENVOLVIMENTO



ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO

.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Atividade

Ouvir uma história sobre a volta às aulas 

(EI03EF05) Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o professor como 

escriba.

(EI03EF02) Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e ritmos

• Ouvir, reproduzir e transmitir textos, oralmente

(histórias , recados , notícias, poesias, etc);

• Ouvir, cantar e dançar músicas diversas. Músicas sobre o tema volta às aulas

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM e

DESENVOLVIMENTO



ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES

.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Atividade

Legal como você

. (EI03ET06) Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história 

dos seus familiares e da sua comunidade.

 Criar e utilizar instrumentos para registrar a

passagem do tempo.

Cápsula do tempo Criar e utilizar instrumentos para registrar a

passagem do tempo.

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM e

DESENVOLVIMENTO



Dia da semana Atividade 

Segunda- feira

Recepção das crianças as usando as novas formas de se cumprimentar.

Vídeo bem animado se apresentando para as crianças.

Dançando de forma engraçada

Ouvir uma história sobre a volta às aulas 

Terça-feira

Balão estourado

4 coisas sobre mim

Saco surpresa com os combinados da turma para dar adeus ao corona vírus.

Quarta-feira

Passeando pela a escola e brincando de amarelinha das emoções ao ar livre

Roleta das emoções 

Quinta-feira

Identificando os sons da sala

Dobradura sobre a escola

Sexta-feira

Legal como você

Cápsula do tempo



_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________


