
  
 

 

  
   

 

 PROFESSORES: Andreia Ferreira, Angélica, Antônia, Carolina, Cibele, Jucilene, Jessica, Juliana, Katia, Luciana Del Riga , Patricia 
Cicagno, Patricia Nobrega, Regis, Selma, Vandreia e Viviane. 
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PLANO DE AULA SEMANAL DE 15/02 A 19/02/ 2021                                                         

                                      EDUCAÇÃO INFANTIL  INTEGRAL 
 

 
 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES 

 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

 

 
ATIVIDADE/ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

 
SEGUNDA

-FEIRA 

 

25 MIN 

 

Expressar suas necessidades emoções e sentimentos por 
meio de diferentes linguagens. 
 
Participar com adulto e crianças das atividades propostas 
pelo professor, 
 
Conhecer e construir sua identidade cultural e social.  
 
 Dialogar com crianças e adultos, expressando seus 
desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.   
 
 
 
 
 

O aluno irá assistir ao vídeo educativo sobre a Cidade de 

Ribeirão Pires conhecendo pontos turísticos e atrativos que 

a cidade oferece. Para assistir o responsável deverá acesse 

o link https://youtu.be/wLdpHR6njK8 .  É importante que as 

crianças conheçam a cidade a qual pertencem! E assim 

façam suas observações, explorem, apreendam e divirtam-

se. Levantando suas curiosidades, descobertas e 

identificando cenários. 

 

PLANO DE AULA SEMANAL - 2021  

https://youtu.be/wLdpHR6njK8


  
 

 

TERÇA-
FEIRA 

 

 

 

25 MIN 

 Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura.  
 

Expressar suas hipóteses descobertas e opiniões por 
meio de diferentes linguagens 
 
Participar com adultos e crianças nas atividades proposta 
pelo educador. 
 
 Utilizar materiais variados com possibilidades de 
manipulação. 
 
Explorar formas, texturas, cores ampliando seus saberes 
sobre a cultura em diversas modalidades. 
 
 
 

O aluno nesta atividade devera observar a 
imagem impressa da escultura localizada 
num ponto turístico da cidade, o morro São 
José, será feito uma leitura da imagem 
impressa ou da própria escultura de houver a 
possibilidade de visita-la observando seus 
detalhes cor e textura em seguida 
representara a obra por meio de uma 
imitação. O trabalho com obras de artes 
proporciona as crianças desenvolverem 
habilidades de interpretação, pois elas 
apreciam criar e reproduzir para isso faz uso 
de sua imaginação e sua criatividade. 

 
QUARTA-

FEIRA 

 
 
 
 
 

25 MIN 

 

Expressar suas hipóteses descobertas e opiniões por 
meio de diferentes linguagens 
 

Participar com adultos e crianças nas atividades proposta 
pelo educador. 
 
Explorar formas texturas e cores 
 

 Utilizar materiais variados com possibilidades de 
manipulação 

 

O aluno devera realizara um passeio, no entorno de sua casa 
observando árvores, e animais ou se houver a possibilidade de 
visitar os parques da cidade para um passeio em família, 
colhendo folhas de árvores, flores ou plantas, observando e 
sentindo novas texturas. Após a coletas dos elementos da 
natureza com auxilio de recursos papel e giz colorido passar o 
giz em cima da folha de papel e assim descobrira os formatos e 
textura de cada elemento colhido. Essa atividade irá promover 
a criança o conhecimento das características que definem o 
município em que ela está inserida e oferecer a ela a 
oportunidade de desvendar lugares, belezas por vezes 
esquecidas, além de resgatar elementos que constituem sua 
própria identidade. 

 

 
QUINTA-

FEIRA 

 

   25 MIN 

Participar com adultos e crianças nas atividades proposta 
pelo educador. 
 
 Dialogar com crianças e adultos, expressando seus 
desejos necessidades sentimentos e opiniões.  
 
Expressar suas hipóteses descobertas, questionando por 
meio de diferentes linguagens. 

Em comemoração ao aniversario da cidade o aluno terá 
como atividade proposta comprar ou fazer um bolo em 
homenagem ao aniversario da cidade de Ribeirão pires. Com 
o auxilio de um membro de sua família juntos será preparado 
esse bolo ou adquirido em supermercado ou padaria onde 
desejarem. Também podera usar a imaginação e brincar de 
faz de conta fazendo bolinho de terra ou areia. Após fazer o 
bolo ou comprar, em homenagem à cidade as famílias com 



  
 

 

 
os alunos entoarão a canção popular parabéns pra você. É 
importante que as crianças entrem em contato com costumes 
e celebrações e conheça a história social e cultural da cidade 
a qual pertence. 

 
SEXTA-
FEIRA 

 

 

 
  
 
  

 

 
Feriado Municipal Aniversário da Estancia Turística de 
Ribeirão Pires 

 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Traços sons cores e formas, Escuta, Fala, Pensamento e 

Imaginação, Corpo Gestos e movimentos. Espaço, Tempos, Quantidades Relações e Transformações. 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES A SEMANA: Conhecer, Dialogar, Explorar, Expressar, Participar. 

TEMÁTICA DA SEMANA: Terceira Semana Programa de Turismo Educativo- Ribeirão Pires 

 


