
 

                                                                                                                                      PLANO DE AULA SEMANAL DE 15 A 18 DE MARÇO  

PROFESSORES (AS): ADRIANA, LUCIANA, THAISA  

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL)  

DIAS DA 

SEMANA  

TEMPO  

ESTIMADO  

PARA  

REALIZAÇÃO  

DAS  

ATIVIDADES   

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  DESENVOLVIMENTO  ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS  

  

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                   TURMA: MATERNAL   
  



  

(EIO2EF04)  

  

Formular e responder perguntas sobre fatos, da história narrada, 

identificando cenários, personagens e principais acontecimentos.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Programa de turismo educativo – Ribeirão Pires  

O que tem na nossa cidade?                                

https://www.youtube.com/watch?v=uMmuI0-x00Q  

  

  

 Apresentação Hino cidade.  

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

  

  

Será apresentado as crianças, imagens da cidade de Ribeirão Pires, e 
seus principais pontos turísticos, afim de que possam conhecer um 

pouco mais a cidade em que vivem. Abordando também a bandeira e o 

hino da cidade.  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=uMmuI0-x00Q
https://www.youtube.com/watch?v=uMmuI0-x00Q
https://www.youtube.com/watch?v=pgOFAIbXlKk
https://www.youtube.com/watch?v=pgOFAIbXlKk


  

(EIO2CG05)  

  

Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 

controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.  

  

  

  

  

  

  

  

Conhecendo o Parque oriental  

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

 Desenho livre  

                                                       

  
  

Será apresentado imagens do Parque Oriental da cidade de Ribeirão 

Pires, afim de que as crianças que ainda não o conhece, possam 

conhecer e visualizar os espaços que o parque da cidade oferece aos 

visitantes. Após, será proposto que as crianças desenhem o seu parque, 

ou como gostariam que fosse o parque da sua cidade. Estimulando a sua 

criatividade e imaginação.   

  

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


  

  

(EIO2ET03)  

  

  

Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas 

e animais nos espaços da instituição e fora dela.  

  

  

  

Ponto turístico: PARQUE PESQUEIRO SANTA HELENA    

https://www.youtube.com/watch?v=jaeqDGuj6ac 

https://www.youtube.com/watch?v=XU9hpWg13M4  

http://parquesantahelena.com.br/index.php/2019/08/13/exemplo/  

 
https://www.youtube.com/watch?v=OPmjV9Ci6-Y  

  

  

Será mostrado as crianças imagens do Pesqueiro Santa helena, situado 

na cidade de Ribeirão Pires, com objetivo de que as crianças e famílias 

que não conheçam o pesqueiro tenha a oportunidade de saber um 

pouco mais sobre o ambiente. Para finalizar a atividade, será proposto 

a confecção de um peixe utilizando triângulos, representando a atração 

principal do Pesqueiro, que é a pescaria.  

                                                              

                                          
Confecção de Peixinho de triângulos   

https://www.youtube.com/watch?v=jaeqDGuj6ac
https://www.youtube.com/watch?v=jaeqDGuj6ac
https://www.youtube.com/watch?v=XU9hpWg13M4
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(EIO2ET04)  

  

Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima e embaixo e 
temporais, antes, durante e depois).  

  

Ponto turístico: Vila do doce Praça Central (Ernest Solvay)  

 Aniversário da cidade 19/03  

 
Será mostrado imagens da Vila do doce, ponto turístico da cidade, onde 

existem diversas opções gastronômicas e artesanato, para que as 

crianças apreciem a sua cidade. Para finalizar a semana de 

conhecimento dos pontos turísticos e comemorar o aniversário da 

cidade, na atividade de hoje a proposta é uma receita culinária de bolo 

de laranja, encerrando a proposta cantando Parabéns.  

  

  

  

  

  

-----------------------------------------------------------------------------  

  

  

  

  

  

  

  

Feriado: Aniversário da cidade Ribeirão Pires  

Culinária: Bolo de laranja   

    
  



  

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS, ESPAÇOS, TEMPOS, RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES, ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO,   

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: EXPRESSAR-SE, CONHECER, PARTICIPAR, EXPLORAR, CONVIVER.  

  

  


