
 

PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA:B IA 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 01/03 À 05/03 DE 2021 

PROFESSORES(AS): Abiúde, Edineia, Rosana e Virgínia. 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGU
NDA-
FEIRA 

20 minutos 

 
(EI01OE0F2) Demonstrar interesse ao ouvir leitura de 
poemas e apresentação de música. 
 

 
 

 

Assistir com a criança o vídeo "A casa dos animais". 
Depois converse com a criança dizendo que cada 
animalzinho tem a sua casa  explicando que não 
devemos maltratar os animais. 
 
 
https://youtu.be/QB9R04yOAsM 
Contação de história- A casa dos animais. 
 
 

https://youtu.be/QB9R04yOAsM


TERÇ
A-

FEIRA 
20 minutos 

 
(EI01CG05) Imitar gestos, sonoridade se movimentos de 
outras crianças, adultos e animais. 
 

 
 

 
Assista com a criança o vídeo" Bichinhos de 
estimação". Em seguida em um lugar aconchegante 
brinque de imitar o som dos bichinhos, estimulando a 
fala das crianças. 
 
https://youtu.be/Tdp6dgnYtvY 
Nina imagina-Bichinhos de estimação. 
 
 
 

QUAR
TA-

FEIRA 
20 minutos 

 
(EI01EO07) Demonstrar sentimento de afeição pelas 
pessoas com as quais interage. 
 

 

 
Assista com a criança o vídeo “O Bingo chegou”. Em 
seguida converse com as crianças que devemos 
cuidar de nossos bichinhos, levá-los ao veterinário, 
dar as vacinas, alimentá-los e nunca os abandonar. 
Pois eles sentem medo, fome, frio e precisam de 
cuidados.  
 
https://youtu.be/-KAgi6kbK9M 
O Bingo chegou! 
 
 

https://youtu.be/Tdp6dgnYtvY
https://youtu.be/-KAgi6kbK9M


QUINT
A-

FEIRA 
20 minutos 

 
(EI01ET03) Explorar o ambiente pela ação e observação, 
manipulando, experimentando e observando. 
 

 
 

 
Assista novamente o vídeo “Bichinhos de estimação”. 
Depois saiam no quintal de sua casa e observe junto 
com a criança os animais que vocês vêem, cachorros, 
gatos, passarinhos entre outros. Faça uma lista e 
mostre-a para as crianças. 
 
 
https://youtu.be/Tdp6dgnYtvY 
Nina imagina - Bichinhos de estimação. 
 
 
 

SEXTA
-FEIRA 

20 minutos 

 
(EI01TS05) Imitar gestos, movimentos, sons, palavras de 
outras crianças e adultos, animais, objetos e fenômenos 
da natureza. 
 

 

  
Em um lugar aconchegante de sua casa pegue 
alguns bichinhos de pelúcia (o que você tiver) ensine 
a criança a fazer carinho, mostrando a elas que os 
bichinhos merecem proteção, amor e carinho. 
Brinque de faz de conta, dando comida e colocando 
os bichinhos para dormir. 
 
 
 
 
 
Avaliação: Perceba se a criança consegue 
corresponde o estímulo da fala? 
Note seu cuidado e entusiasmo nos momentos de 
carinho  com os animais? 

https://youtu.be/Tdp6dgnYtvY


 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:    Corpo, gesto, movimento, Espaços, 

tempos, quantidade, relações e transformações, O eu ,o outro e o nós,  Traços   sons , cores e formas , Escuta , fala , pensamento 

e imaginação   

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conviver, brincar, Participar, Explorar, 

Expressar, Conhecer-se.   

 

 


