
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2020
TURMA: BIIA e BIIB

PLANO DE AULA SEMANAL DE: 14 À 18 de Setembro.

PROFESSORES(AS): Arenilde, Arlete, Benedita, Camila, Camilla, Daniela, Helena, Maria Aparecida, Pamela, Rosaline, e Sueli.
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EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL)
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS
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(EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de
historias e outros textos, diferenciando, com orientação do adulto-
leitor.
(EI02EF04) Formular e responder perguntas sobre fatos da historia
narrada, identificando cenários, personagens e principais
acontecimentos.

Historia da semana : “ As flores da primavera” é uma
historia que fala das estações do ano, após assistir o
vídeo da contação da historia a criança pode apreciar
juntamente com seus familiares e fazer o reconto da
história ouvida.
Segue o link da historia:
https://www.youtube.com/watch?v=tRt0sKlWzTY&featur

e=youtu.be
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(EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço( pular, saltar,
dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.

Após assistir o vídeo: “Pula girassol”, sugerimos que utilizem cabo
de vassouras ou pode riscar no chão para que a criança realize a
atividade proposta.
Segue o
link :https://www.youtube.com/watch?v=F15lcK3qpv4&fe
ature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=tRt0sKlWzTY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tRt0sKlWzTY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=F15lcK3qpv4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=F15lcK3qpv4&feature=youtu.be
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(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de
manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores texturas,
superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos
tridimensionais.

Atividade : “Pintura das flores” nessa atividade sugerimos que a
criança realize a pintura utilizando um garfo como suporte de
pintura , estamos sugerindo uma receita de tinta caseira para que
as mesmas realizem a atividade de pintura , mas se preferir pode
usar tinta guache também. Segue link da pintura e tinta caseira
lhttps://www.youtube.com/watch?v=lVcLF3gqjp8&feature=youtu.be

ahttps://www.youtube.com/watch?v=qSIG49aPVkc&feature=youtu.be
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(EI02E003) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da
mesma faixa etária e adultos .
(EIO2EFO4) Formular e responder perguntas sobre fatos da historia
narrada, identificando cenários, personagens e principais
acontecimentos.

Atividade: Após assistir o vídeo “ Passeio no jardim”, sugerimos que
as crianças façam um passeio com o adulto pelo ao redor
observando as flores, folhas e plantas e recolham algumas para
depois fazer um quadro com as colagens dos abjetos recolhidos
durante o passeio.
Segue link
https://www.youtube.com/watch?v=F6pqKXvwfoM&feature=youtu.behttps://www.youtube

.com/watch?v=F6pqKXvwfoM&feature=youtu.be
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(EI02ET03) Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado
de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela.

Atividade: Após assistir o vídeo da historia “ O jardim de girassois”,
sugerimos que a criança juntamente com o adulto plante uma
semente de girassol, e explique para a criança os cuidados que
terá que ter com o girassol para que ele cresça tais como: que
ele vai precisar de luz de agua para crescer. Segue o link da
historiahttps://www.youtube.com/watch?v=aiNdIWUBpn4&
feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=lVcLF3gqjp8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qSIG49aPVkc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=F6pqKXvwfoM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=F6pqKXvwfoM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=F6pqKXvwfoM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aiNdIWUBpn4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aiNdIWUBpn4&feature=youtu.be


CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:__21/09: Escuta, fala, pensamento e imaginação; 22/09: corpo gesto e

movimento; 23/09; traços, sons, cores e formas; 24/09: escuta, fala, pensamento e imaginação; 25/09: espaço, tempo, quantidade, relações e

transformações._________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:21/09: Expressar 22/09: explorar; 23/09: participar; 24/09: brincar; 25/09

conviver._________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________


