
 

PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA:B IA 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 08/03 À 12/03 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 

 
(EI01EF04) Reconhecer elemento das ilustrações de 
histórias, apontando-as, a pedido do adulto- leitor. 
 

 
https://pt.slideshare.net/CamilaRibeiro35/vivinha-a-
baleiazinha0001 
 

Assistir a história “Vivinha, a Baleiazinha" junto com a 

criança e estimule ela a perceber as ilustrações da 

história. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7fKkPp8r9mI 

Vivinha a Baleiazinha - Varal de História. 

 

https://pt.slideshare.net/CamilaRibeiro35/vivinha-a-baleiazinha0001
https://pt.slideshare.net/CamilaRibeiro35/vivinha-a-baleiazinha0001
https://www.youtube.com/watch?v=7fKkPp8r9mI


TERÇ
A-

FEIRA 
20 minutos 

 
(El01EO01) 
Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças 
e nos adultos. 
 

 
https://image.slidesharecdn.com/vivinhaabaleiazinha-
131020205839-phpapp01/95/vivinha-a-baleiazinha0001-
6-638.jpg?cb=1382302889 
 

 
Assistir novamente a história “Vivinha, a Baleiazinha" 
com a criança, vá mostrando para ela como a 
baleiazinha ficava por ser diferente. 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7fKkPp8r9mI 
Vivinha a Baleiazinha-Varal de História 

QUAR
TA-

FEIRA 
20 minutos 

 
(El01CG05) 
Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e 
lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio 
de diferentes materiais e objetos. 

 
 
http://4.bp.blogspot.com/-
yq20tC_pqVg/ThOhrCl3rHI/AAAAAAAAAgY/eBxVo717L
oo/s1600/Imagem1.jpg 
 

 
Desenhe uma baleia, a maior que puder, e estimule a 
criança a rasgar papéis coloridos e depois ajude-a 
colar esses papéis no desenho. 
 
Assista a história com a criança e veja que a Vivinha 
a baleiazinha é bem colorida 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7fKkPp8r9mI 
Vivinha a Baleiazinha-Varal de História. 

https://image.slidesharecdn.com/vivinhaabaleiazinha-131020205839-phpapp01/95/vivinha-a-baleiazinha0001-6-638.jpg?cb=1382302889
https://image.slidesharecdn.com/vivinhaabaleiazinha-131020205839-phpapp01/95/vivinha-a-baleiazinha0001-6-638.jpg?cb=1382302889
https://image.slidesharecdn.com/vivinhaabaleiazinha-131020205839-phpapp01/95/vivinha-a-baleiazinha0001-6-638.jpg?cb=1382302889
https://www.youtube.com/watch?v=7fKkPp8r9mI
http://4.bp.blogspot.com/-yq20tC_pqVg/ThOhrCl3rHI/AAAAAAAAAgY/eBxVo717Loo/s1600/Imagem1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-yq20tC_pqVg/ThOhrCl3rHI/AAAAAAAAAgY/eBxVo717Loo/s1600/Imagem1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-yq20tC_pqVg/ThOhrCl3rHI/AAAAAAAAAgY/eBxVo717Loo/s1600/Imagem1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=7fKkPp8r9mI


QUINT
A-

FEIRA 
20 minutos 

 
(El01TS03) 
Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para 
acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e 
melodias. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=c0GSuOUK55A 
 

 
Assistir o vídeo da música da baleia junto com a 
criança e estimular a criança a cantar e dançar. 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=c0GSuOUK55A 
 Curtinhas- A Baleia. 
 

SEXTA
-FEIRA 

20 minutos 

 
(El01ET05)  
Manipular materiais diversos e variados para comparar 
as diferenças e semelhanças entre eles. 

 
https://pt.slideshare.net/CamilaRibeiro35/vivinha-a-
baleiazinha0001 
 
 

  
Na história ‘Vivinha a baleiazinha” tem vários tipos de 
peixes de cores e tamanhos diferentes, pontuar essas 
diferenças para a criança observar.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=c0GSuOUK55A
https://www.youtube.com/watch?v=c0GSuOUK55A
https://pt.slideshare.net/CamilaRibeiro35/vivinha-a-baleiazinha0001
https://pt.slideshare.net/CamilaRibeiro35/vivinha-a-baleiazinha0001


 

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.   

 

 


