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PLANO DE AULA SEMANAL DE 12/04 A 16/04 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 
12/04 

 
50 min 

(EI01EF04) – Reconhecer elementos 
das ilustrações de história, 
apontando-os, a pedido do adulto-
leitor. 
 
 
 

Atividade: Contação de história - ¨Menina Bonita do Laço de 
Fita¨  
 
Essa atividade ajuda a estimular a curiosidade, a atenção, 
oralidade, a emoção, movimento, noção de espaço e o gosto da 
leitura. 
Para iniciar a atividade primeiramente prepare a caixa e o objeto 
para narrar a história, se possível, enfeitar a caixa. Em um ambiente 
tranquilo forre o tapete e espalhe as almofadas e no centro coloque 
a caixa com os objetos dentro. 
Com a criança já sentada no cantinho da leitura mostre a caixa para 
que a criança visualize e desperte a sua curiosidade, já pode iniciar 
com a história: ¨Menina bonita do laço de fita¨. Ao contar a história 
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à cada frase lida retire os objetos despertando a curiosidade e à 
atenção da criança. 
Ao terminar a história ofereça para a criança a caixa para que a 
mesma possa manusear, mas com o apoio dos pais e, se possível, 
repetir a história a cada momento em que a criança for retirando os 
objetos da caixa fazendo o reconto da história. 
Link: https://youtu.be/hBb0WYCudQE 

 
TERÇA-
FEIRA 
13/04 

1h 
(EI01CG02) Experimentar as 
possibilidades corporais nas 
brincadeiras e interações com 
ambientes acolhedores e 
desafiantes. 
 
 

Atividade: Confecção de uma Peteca 

 
Essa atividade ajuda a desenvolver a coordenação motora, 
equilíbrio, o movimento, noção de espaço e a interação entre 
criança e adulto. 
Em um ambiente aconchegante confeccione a peteca junto com a 
criança estimulando esse momento criativo e de vínculo afetivo com 
a família. Pegue um saco plástico e encha-o com folhas de papel 
amassadas, amarre a parte de cima do saco em volta de si mesma 
e prenda-o com uma fita adesiva. Agora que a peteca está pronta 
ofereça para o bebê sentir a textura, as crianças maiores já podem 
aprender a jogar. 
 

 
QUARTA-

FEIRA 
14/04 

 
1h 

(EI02TS02) Utilizar materiais 
variados com possibilidades de 
manipulação (argila, massa de 
modelar), explorando cores, 
texturas, superfícies, planos, formas 
e volumes ao criar objetos 
tridimensionais. 
 

 

Atividade: Confecção de boneca de pano 

 
Essa atividade desenvolve a imaginação, percepção, curiosidade, 
relações de transformações.  
Dando alguns nós nas tiras do tecido é possível fazer a boneca, 
assista ao vídeo. 
Link de acesso: https://youtu.be/27L9k-U8UOQ 

 
QUINTA-

FEIRA 
15/04 

 
50 min 

 

(EI02CG03) Explorar formas de 
deslocamento no espaço (pula, 
saltar, dançar), combinando 
movimentos e seguindo orientações. 
 

Atividade: Música Yapo- Palavra Cantada 

 
Essa atividade ajuda a desenvolver a coordenação motora, atenção 
e percepção. 
O adulto responsável por aplicar a atividade colocará o vídeo para 

https://youtu.be/hBb0WYCudQE
https://youtu.be/27L9k-U8UOQ


que a criança assista e o responsável fará os movimentos da 
música para que a criança observe e, possivelmente, acompanhe 
os gestos. Utilize adereços na cabeça e pescoço, como colar, 
chapéu e laços, o importante é se divertir! 
Link de acesso: https://www.youtube.com/watch?v=rcBvsH7jqnc 

 

 
SEXTA-
FEIRA 
16/04 

 
15 min 

 

(EI02E005) Perceber que as 
pessoas têm características físicas 
diferentes, respeitando essas 
diferenças 
 

Atividade: Retrato de Lelê 

Essa brincadeira estimula as crianças a perceberem que as 
pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas 
diferenças. 

Com uma cartolina ou uma caixa de papelão aberta faça um círculo 
no centro do tamanho do rosto da criança e recorte; na sequência 
auxilie a criança a colar os rococós pretos representando o cabelo 
de Lelê, peça para a criança segurar a cartolina e tire uma foto. 
Comente com a criança durante a atividade sobre as diferenças e 
semelhanças dos cabelos, das características físicas etc. 

Veja uma imagem na própria atividade. 

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

Corpo, gestos e movimentos, Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, “Traços, sons, cores e formas”, “Corpo, gestos e 

movimento” e “O eu, o Outro, O nós”. 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES A SEMANA: Reconhecer, Experimentar, Explorar, Imitar, Conviver, 

Brincar, Participar, Expressar e Conhecer-se. 

TEMÁTICA DA SEMANA: História e cultura Afro Brasileira e Indígena. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rcBvsH7jqnc

