
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021  

TURMA: BII  

PLANO DE AULA SEMANAL DE 08 A 12 DE FEVEREIRO DE 2021.  

PROFESSORES(AS): Ana Lúcia/Celina/Ana Paula/Maria Lucilene/Selma/Eliana  

  

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL)  

DIAS DA  

SEMANA  

TEMPO  

ESTIMADO  

PARA  

REALIZAÇÃO 

DAS  

ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  DESENVOLVIMENTO  ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS  

 

 

  

(EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a 
leitura de histórias.  

  

  

  

  

  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=2zmQ0NunQDs&t=1s  
  

Apresentar a história “Diversidade – Tatiana Belinky” 

através do vídeo que está no link. Após a apresentação da 

história conversar com a criança para que ela possa 

expressar o que pensa sobre as pessoas serem diferentes.  



 

 

  

(EIO2CG02) Utilizar materiais variados com 
possibilidade de manipulação, explorando cores e 
texturas.  
(Traços, sons, cores e formas)  

  

Bolhas de sabão.  
  
A família vai pegar 2 copos transparentes, no primeiro 
colocar a metade de água e no outro um pouco de sabão 
líquido, despejar a água no sabão sem agitar, misturar bem 
devagar. Pegar um canudinho e pedir para a criança soprar 
um pouquinho de ar na mistura.   
Explicar que as bolhas se formam devido a mistura do ar na 
água com o sabão.   
Aproveitar a mistura e brincar de fazer bolinhas de sabão.    

 

 

  

(EIO2CGO3) Perceber que as pessoas tem 
características físicas diferentes, respeitando essas 
diferenças.  

  

Assistir ao vídeo : “Índio beleza” (Dani e os Pequenininhos)  
disponível em:  
https://www.youtube.com/watch?v=NwtfSsL9j3A  
Depois o adulto vai ajudar a criança a caracterizar-se de 
índio.  

  

 

 

  

(EI02ET05) Desenvolver progressivamente as 
habilidades manuais, adquirindo controle para 
desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.     

  
  

  

Folhear revistas, jornais folhetos, livros, etc. Procurando 
figuras de rostos diversos. Por exemplo, pessoas brancas,  

 

negras, orientais, indígenas, etc.     

      
  



 

 

  
(EI02CG03) Deslocar seu corpo no espaço, 
orientandose por noções como em frente, atrás, no alto, 
embaixo, dentro, fora, etc., ao se envolver em 
brincadeiras.       
  

Brincadeira dirigida com bola.  
  

Propor para a criança brincar de jogar bola.  
Orientar a criança a lançar a bola para a frente, para trás, 

para o alto, baixo, dentro e fora de um recipiente, para um 

parceiro e receber sem deixar cair no chão.  

  

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação; Corpo Gesto e Movimentos;  

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.  

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar, Conhecer-se.  

  

  


