
PLANO DE AULA SEMANAL - 2021
PROFESSORES: Suzi, Vera, Irene, Edir, Diana, Karol, Rosana e Joyce;
Cristina, Francisca, Olga, Regiane, Ana Cabral e Adriana Bispo.

TURMA: Berçário IA, Berçário IB, Berçário IC e Berçário ID.

PLANO DE AULA SEMANAL DE 15 A 18 de março de 2021
EDUCAÇÃO INFANTIL INTEGRAL

DIAS DA
SEMANA

TEMPO
ESTIMADO

PARA
REALIZAÇÃO

DAS
ATIVIDADES

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ATIVIDADE/ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES
DIDÁTICAS

SEGUNDA-
FEIRA

10 MINUTOS (EI01EO06) Interagir com outras crianças da
mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao
convívio social.

BIA e BIB: Conhecendo a minha cidade (Ribeirão
Pires)
Vamos conhecer um pouco da cidade de Ribeião Pires.
Em um lugar tranquilo da casa, reúna a família e junto
com a criança, assistam ao vídeo sugerido no link abaixo.
Durante o vídeo converse com o bebê mostrando os
pontos turisticos da cidade. Observe a reação da criança
e registre esse momento com fotos ou vídeo e envie para
o grupo dos pais no watts.
https://www.youtube.com/watch?v=wLdpHR6njK8

https://www.youtube.com/watch?v=wLdpHR6njK8


BIC e BID: Passeio no Parque Oriental (ou algum
lugar especial da cidade de Ribeirão Pires)
Leve a criança em um passeio em um espaço livre da
cidade de Ribeirão Pires, sugerimos se possível um
passeio no Parque Oriental que proponha um ambiente
em contato com a natureza; Direcione a criança a brincar
com as folhas, flores, galhos e com a terra e colha com
ela algumas folhas, flores, destaques do parque que
achem bonitos e que chamem sua atenção; Encerre este
momento tirando uma foto da criança coletando e
guardando este material para enviar para o grupo do
watts da escola.
- Está atividade desenvolve na criança cooperação e
regras de convívio.

TERÇA-
FEIRA

15 MINUTOS (EI01EF06) Comunicar-se com outras
pessoas usando movimentos, gestos,
balbucios, fala e outras formas de expressão.

BIA e BIB: Qual é o meu ponto turistico preferido?
Nesta atividade os pais ou responsavéis junto com
criança, irão tirar uma foto de um lugar que vocês mais
gostam na cidade de Ribeirão Pires; e depois poderão
enviar está foto para o watts da escola destacando e
relatando o porque do local escolhido pela família.

BIC e BID: Passeio no meu Bairro
Inicie está atividade propondo para a criança um passeio
pelo Bairro que vocês moram. Este passeio deve ser
breve, apenas caminhar pelos quarteirões mais próximos
de casa. Neste momento ir conversando com criança,



sinalizando os pontos as características das casas, do
comercio e espaços que acharem mais interessantes que
chamem atenção para o lugar que vocês moram.
Durante o passeio, tire fotografias para depois serem
apreciadas em casa e sirvam de apoio visual para as
crianças identificarem os espaços visitados.
- Na atividade a criança será estimulada a fazer uso da
linguagem verbal, mas também de outras linguagens, para
expressar seus desejos, ideias e necessidades. Por
exemplo, por meio dos gestos.

QUARTA-
FEIRA

10 MINUTOS (EI01EF02) Demonstrar interesse ao ouvir a
leitura de poemas e a apresentação de
músicas.

BIA e BIB: - Hora de ouvirmos o Hino da Cidade e
conhecer a bandeira de Ribeirão Pires.
Em um ambiente aconchegante e tranquilo da casa, o
responsável irá colocar o vídeo para a criança ouvir o Hino
da cidade, estimulando a atençaõ e observação. O adulto
irá direcionar a criança a participar mostrando a Bandeira
da à cidade.
https://www.youtube.com/watch?v=DiuB2qQPxTc&feat
ure=youtu.be

BIC e BID: Conhecendo o Hino de Ribeirão Pires e a
Bandeira da nossa cidade
Preparar um ambiente aconchegante, acolhedor para a
criança e a família, realizar a atividade. Neste momento
que estiverem reunidos com a criança, iniciar a atividade
colocando o vídeo com o Hino de Ribeirão Pires e
incentivar a atenção da criança para ouvir o hino.
Nossa cidade tem uma bandeira linda, neste video
tambem a criança irá ver a bandeira da cidade, e o adulto
ou responsável aproveite para mostrar para criança a
bandeira e pedindo para observarem suas cores.

https://www.youtube.com/watch?v=DiuB2qQPxTc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DiuB2qQPxTc&feature=youtu.be


O hino de Ribeirão Pires está no link abaixo.
https://www.youtube.com/watch?v=1ihi9f-l3vA

- Iremos propiciar aos bebês nesta atividade, o contato e
vivências com diversos tipos de linguagens e
manifestações artísticas culturais.

QUINTA-
FEIRA

10 MINUTOS
(EI01EF06) Comunicar-se com outras
pessoas usando movimentos, gestos,
balbucios, fala e outras formas de
expressão.

BIA e BIB: Vamos homenagear a cidade.
Nesta atividade os pais ou resposável irão fazer uma
roda de conversa junto com a criança, explicando que a
nossa cidade de Ribeirão Pires está fazendo
aniversario, neste momento, estimular a criança a
assistir o video, bater palmas a movimentar se,
destacando que o aniversariante é a cidade.
https://www.youtube.com/watch?v=_gpXVgiTyZA

BIC e BID: Cantando Parabéns para Ribeirão Pires
Preparar um ambiente aconchegante e acolhedor para a
criança e a família, para assistirem o vídeo “Mundo de
Bita- Parabéns do Bita”; ir conversando com a criança
que estarão cantando parabéns para cidade de Ribeirão
Pires e como a nossa cidade é importante.
-Se for possivel, fazer um bolinho simples com a criança
e depois do momento que tiverem cantado degustar o
bolo em homenagem a Cidade de Ribeirão Pires.
https://www.youtube.com/watch?v=cGs1QA2bLdw

-Está atividade proporciona para criança, a oportunidade
de vivenciar situações significativas de interações, nas
quais respondem a uma solicitação ou gesto intencional
de comunicação.

SEXTA- FERIADO

https://www.youtube.com/watch?v=1ihi9f-l3vA
https://www.youtube.com/watch?v=_gpXVgiTyZA
https://www.youtube.com/watch?v=cGs1QA2bLdw


FEIRA

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O eu, o outro e o nós; Escuta, fala,

pensamento e imaginação.

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES A SEMANA: Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar e

Conhecer-se.

-Interação com o outro através de suas primeiras experiências sociais; a linguagem oral e a ampliação da forma de comunicação da criança
em sociedade;

TEMÁTICA DA SEMANA: Programa de turismo educativo – Ribeirão Pires


