
 

TURMA:BII  

PLANO DE AULA SEMANAL DE 14 A 16 DE OUTUBRO  

PROFESSORES(AS): Elisângela, Madalena, Rita, Roberta, Rosaria, Selma, Silvia e Vanda.   

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA  

SEMANA  

TEMPO  

ESTIMADO  

PARA  

REALIZAÇÃO 
DAS  

ATIVIDADES   

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  DESENVOLVIMENTO  ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS  

 

 

 

FERIADO DIA DAS CRIANÇAS 

  

 

 

 

FERIADO DIA DOS PROFESSORES 

 

 

 

 

 

  



  

  

(EI02EF03) - Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a 
leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita 
de ilustrações, e acompanhando, com orientação do 
adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da 
esquerda para a direita).  

Atividade – Vídeo/Música – ‘Os 4 Elementos’  

 

Em um ambiente confortável, a criança irá assistir ao vídeo 
e ouvir com atenção, percebendo os elementos da natureza 
que aparecem.  
A criança deverá estar na companhia de um adulto, que em 
seguida, poderá fazer uma roda de conversa sobre o que 
assistiram (os 4 elementos).  
 
Como contribuição temos o desenvolvimento da atenção, 
imaginação e o despertar das descobertas.  
  

Link: https://youtu.be/HgR3absru0g  

  

 

   

(EIO2ET02) – Observar, relatar e descrever incidentes do 
cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva 
etc.)  
  
  

  

  

  

  

  

  

Atividade – Experimento ‘Ar’ (Chuveirinho)  

 

Nessa atividade será desenvolvida a experiência da 
pressão do ar. O adulto junto com a criança irá desenvolver 
o chuveirinho. Precisará dos seguintes materiais: Garrafa 
pet com tampa; objeto para fazer furos na garrafa (pode ser 
um prego); água; uma bacia ou outro recipiente para colocar 
a água; um copinho.  
 
O adulto fará furos na parte inferior da garrafa pet 
(chuveirinho). Em seguida, deve colocar a garrafa dentro da 
bacia com água, e pedir para a criança colocar água dentro 
da garrafa com o auxílio do copinho.  
 
Mostre para a criança que quando ela erguer a garrafa de 
dentro da bacia, e sem a tampa, irá vazar água, formando 
um chuveiro. Porém, se ela tampar (fechar) a garrafa, a 
água pára de sair, e isso acontece porque o ar está lá dentro 
da garrafa fazendo pressão. Quando isso acontece, chama-
se pressão do ar.  

https://youtu.be/HgR3absru0g
https://youtu.be/HgR3absru0g


O adulto pode pedir para a criança abrir e fechar a tampa 
várias vezes, para que ela possa entender o que acontece. 
Essa experiência é muito interessante, os pequenos irão 
adorar.  
A criança irá se apropriar do conhecimento, usará a 
imaginação, curiosidade e a descoberta.  
 
Segue vídeo explicativo através da equipe gestora. 

 

 

  

(EIO2O03) – Compartilhar os objetos e os espaços com 
crianças da mesma faixa etária e adultos.  
  

  

  

  

  

Atividade – Confecção do Aviãozinho (brincar).  

 

Nessa atividade, vamos precisar de uma folha de sulfite, ou 
outro papel. Com a ajuda de um adulto, a criança irá 
construir o aviãozinho. Ao término da confecção do avião de 
papel, o adulto poderá levar a criança para um espaço 
aberto e demonstrar como se brinca com o aviãozinho, 
explorando o espaço.  
 
Essa brincadeira contribui no desenvolvimento da 
coordenação motora, despertando a curiosidade e 
descobrindo que para o avião voar precisa do vento (ar).  
 
Segue imagem para a confecção do aviãozinho.  

 

 

  

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO; ESPAÇOS, TEMPOS, QUATIDADES, 

RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES; O EU, O OUTRO E O NÓS.  

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: APRENDER; PARTICIPAR; BRINCAR; EXPLORAR. 

 


