
 

TURMA: Bll 
PLANO DE AULA SEMANAL DE  01/03/2021 À 05/03/2021 

PROFESSORES (AS): Andreia Ferreira, Angélica , Antônia, Carolina, Cibele, 
Jucilene, Jessica, Juliana ,Katia, Luciana Del Riga , Patricia Cicagno, Patricia Nobrega, Regis, Selma, Vandreia e Viviane. 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL INTEGRAL 

DIAS DA 
SEMANA 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 
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Conviver com adultos e crianças, 
 
Explorar movimentos gestos  sons 
e formas de deslocamento no 
espaço. 
 
Expressar suas necessidades 
emoções e sentimentos por meio 
de diferentes linguagens 

 Estamos iniciando mais um ano, as prôs prepararam várias atividades. Para começar vamos 
conversar um pouquinho sobre os animais. Os animais são de grande importância para o seu 
desenvolvimento e crescimento. Eles ajudam vocês e outras pessoas a ficarem mais 
tranquilos, são companheiros e auxiliam em seu aprendizado e crescimento. Corra! Chame 
toda sua família e vá ao seu lugar preferido, arraste os moveis, por quê? Hoje tem musica!!! 
Dançar proporciona uma diversidade de vivências e descoberta de várias formas de 
movimentos. Então vamos nos mexer? Dance ao som do grupo infantil Palavra cantada- 
CIRANDA DOS BICHOS e siga a orientação da música. Acesse o link  
https://youtu.be/H9fXoZmMHK8.  

 

TE
R

Ç
A

-F
EI

R
A

 

 

Expressar suas hipóteses 
descobertas e opiniões por meio 
de diferentes linguagens 
 
Conviver com adultos e crianças, 
 
Participar com adultos e crianças 
nas atividades proposta pelo 
educador. 

Os animais para os pequenos, são muito além da simples diversão e companhia, desde que 
sejam tomados os cuidados necessários eles podem auxiliar no desenvolvimento de diversas 
habilidades, ajudando a formar adultos mais responsáveis e preparados para os desafios da 
vida Escolha aquele cantinho preferido da casa, chamem todos para assistir a essa história 
“BOA PRA CACHORRO”, disponível no link  https://youtu.be/bLP7LvU8I1E.   
Peça para mamãe ou alguém de sua família nos enviar uma foto ou um vídeo de seu 
animalzinho de estimação. Se na sua casa você não tiver contato com algum animalzinho, mas 
você brinca com o animalzinho dos seus titios, avos ou vizinhos pode nos enviar a fotinho deles 
se eles permitirem, ou se preferir façam um lindo desenho utilizando qualquer papel e 
desenhando com o que você gosta (canetinhas, lápis de cor, giz de cera etc.) enfim o que 
quiser utilizar na produção do seu desenho. Se você tiver um bichinho de pelúcia que goste 
muito, também pode enviar uma fotinho dele. 

https://youtu.be/H9fXoZmMHK8
https://youtu.be/bLP7LvU8I1E
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Expressar suas hipóteses 
descobertas e opiniões por meio 
de diferentes linguagens 
 

Participar com adultos e crianças 
nas atividades proposta pelo 
educador. 
 
Conhecer sua identidade pessoal 
construindo uma imagem positiva 
de si. 

Os animaizinhos também crescem, por isso precisamos  lembrar disso quando compramos ou 
adotamos um bichinho de estimação. É importante que os bichinhos recebam atenção e 
carinho, e tenha sempre alguém para brincar um pouquinho com eles! 

Na historinha que assistimos o cachorro grande disse ao pequeno que já havia sido como ele, 
pequeno. E o pequeno duvidou, não acreditou!!! 

Nós também não acreditamos que você já tenha sido bem pequenininho.  

Já foi sim? Duvidamos... Então, que tal enviar-nos uma foto de você bebê para podermos ver 
o quanto já cresceram? 
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Explorar movimentos gestos sons 
e formas de deslocamento no 
espaço. 
 
Participar com adultos e crianças 
nas atividades proposta pelo 
educador. 
 
Brincar de diversas formas 
ampliando suas experiências 
emocionais, corporais, sensoriais. 

Meus pequenos! Vocês sabiam que quando cuidamos de um animalzinho aprendemos algo 
importante? Apreendemos que não podemos maltratar os bichinhos, e sim mostrar respeito, 
amor, carinho e afeto por eles. Isso terá resultados positivos na esfera social  ajudando  a 
desenvolver qualidades  importante como o amor  a paciência, E  no futuro contribuirá no 
relacionamento com seu ambiente e outras pessoas de maneira mais segura e respeitosa. Que 
tal imitarmos o som e o movimento de alguns animais? Convide sua família para participar 
nessa atividade divertida. Estimule seus pequenos a imitar expressões e movimentos de 
animais, por exemplo, a boca pequena do peixinho e o bocão do jacaré, o movimento da 
minhoca e da borboleta. O som do cachorro, do gato, dos pássaros, dos pintinhos, do pato, 
entre outros. Se possível brinque de frente a um espelho tornando assim o momento ainda 
mais divertido! Se não tiver um espelho disponível não tem problema filme esse momento 
divertido ou tire foto e nos envie através do grupo de pais.  
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Participar com adultos e crianças 
nas atividades proposta pelo 
educador. 
 
Expressar suas hipóteses 
descobertas e opiniões por meio 
de diferentes linguagens 
 
Explorar formas e texturas cores 
elementos da natureza, ampliando 
seus saberes. 

Olha que atividade divertida! Vamos usar nossa criatividade e imaginação agora! Nesta 
atividade convide sua família a irem ao quintal da sua casa ou ao entorno dela e juntos 
recolham elementos da natureza (folhas secas, gravetos, pedrinhas, sementes enfim o que 
você desejar). Nesta atividade divertida vocês e sua família terão a oportunidade de manipular 
os diferentes elementos encontrados e a partir desse material que vocês recolheram, façam 
bichinhos e colem em alguma folha de papel que tiver disponíveis em casa pode ser qualquer 
tipo de  folha de papel( ALMAÇO, SULFITE, CARTOLINA, FOLHA DE CADERNO DE 
DESENHO ETC) faça peixinho, borboleta, cobrinha o que a sua imaginação mandar. 

Ah! Não se esqueça de registrar esse momento por meio de foto ou vídeo e nos enviar, 
estamos ansiosas para ver os bichinhos que vocês criaram. 

                                                                                           Beijos! Até Breve.     

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Traços sons cores e formas, O Eu O outro 

e o Nós, Escuta Fala Pensamento e Imaginação, Corpo Gestos e movimentos. 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conhecer, Brincar, Explorar, Expressar, 

Participar. 

 

 


