
 

PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

                                                                                                                                         

  TURMA: BI                                                                                                                                                                                        DATA:  19 a 23 de Abril DE 2021 

 

PROFESSORES(AS): Ana Claudia, Elisângela, Regiane, Josiane e Lucielma 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL)    

TEMA: Indio/Semana do Livro 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 
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Campo de experiência: Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 
 
Objetivo de apredisagem: ( EIO1EF05) Imitar as 
variações de entonações e gestos realizados pelos 
adultos, ao ler e ou contar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O dia do índio é uma data especial que sempre é bastante 

explorada entre as crianças, fazendo-os conhecerem e 

valorizarem a pluralidade do patrimônio sociocultural 

brasileiro, além das diferenças culturais, dos diferentes 

povos. 

ATIVIDADE: VAMOS BRINCAR DE ÍNDIO 

Para comemorarmos este dia, vamos fazer uma 

caracterização, com tinta caseira que já usamos em  outras 

atividades, caso não tenham a receita , enviaremos nesta 

atividade. Use a tinta para pintar o rostinho da sua criança 

e assim ficar parecida com um indiozinho, e se você quiser 

também pode fazer um  cocar de folhas coloridas, 

mandaremos um modelo, use as folhas que tiver em casa 

e decore como quiser, use a criatividade.]Depois da 

caracterização,brinque de índio com a sua criança, 

imitando tudo o que o índio faz  na aldeia. Imite quando ela 

vai caçar, pescar, dançar. Coloque um pano grande no 

chão poder ser um lençol, toalha ou outro pano que tiver, 

sente-se com sua criança, simulando estar numa canoa 

indígena navegando pelos rios da floresta. 

Voce também pode fazer um chocalho de garrafinhas 

descartáveis, colocando arroz, feijão ou milho cru, 

tampando bem a garrafinha para a sua criança não abrir, 

passe uma fita adesiva na tampa se tiver em casa, par 

aficar mais seguro. 

Para ajudar na brincadeira e no imaginário da criança, 

onde ela está aprendendo um pouco sobre a nossa cultura, 

assista ao vídeo da música: " tu tu tu tupi" do Cocoricó. 
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Campo de experiência: traços, sons , cores e formas 
 
Objetivo da  Aprendizagem: (EIO1TS02) Traçar 
marcas gráficas em diferentes suportes,usando 
instrumentos riscantes e tintas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na primeira atividade da semana foi enfatizado o Dia do 

Índio, uma data especial a ser lembrada. 

Hoje daremos continuidade as nossas atividades em 

comemoração a outra data importante,  que  é o Dia 

Nacional do Livro Infantil em 18 de abril também conhecida 

como dia de Monteiro Lobato por ser a data de seu 

nascimento, ele foi um grande escritor da literatura infantil 

brasileira , conhecido mundialmente por suas obras 

famosas, dentre elas “O Sitio do Pica pau Amarelo”. Quem 

aí nunca ouviu falar dos personagens maravilhosos do 

sitio? Todos nós não é mesmo? Agora estaremos 

considerando alguns desses personagens que tanto 

encantam o universo infantil e dos adultos também. 

ATIVIDADE: CABELO  DA EMILIA 

Material utilizado: 

*papel que tiver disponível em casa para desenhar o rosto 

da Emilia. 

*Tinta, tecido, papel ou lã coloridos. 

Hoje iremos confeccionar um dos principais personagens 

do Sitio do Pica Pau Amarelo a EMILIA  boneca de pano. 

O responsável irá  desenhar o rosto e o cabelo da Emilia 

(de sua maneira). Peça para a criança colorir como  

preferir:  com tinta, pape ou lã coloridos. Usem sua 

criatividade e imaginação. Estaremos aguardando fotos ou 

vídeos da atividade realizada. 
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Campo de experiência: Espaço, tempos 
quantidade,relações e transformações 
 
Objetivo da  Aprendizagem: Explorar o ambiente pela 
ação e observação, manipulando, experimentando e 
fazendo descobertas. 
 
 
 
 
 
 

Atividade: Bolinho de chuva da tia Anastácia. 
 atividade será na cozinha!  
A criançada com a ajuda e supervisão de um adulto vai 
aprender a preparar os deliciosos bolinhos de chuva igual 
ao da tia Anastácia. Então, para colocar a mão na massa, 
além de um adulto para ajudar, a garotada vai precisar dos 
seguintes ingredientes:  
1 xícara de açúcar 
1 ovo inteiro  
1 xícara de leite 
2 xícaras de farinha de trigo  
1 colher (sobremesa) de fermento 
PARA POLVILHAR 
3 colheres (sopa) de açúcar 
1 colher (café) de c 
Bata o ovo com o açúcar 
Junte o leite e farinha peneirada 
Acrescente o fermento 
Misture todos os ingredientes até ficar com massa mole e 
homogênea 
Aqueça o óleo 
Pingue colheradas da massa 
Frite até dourar  
Escorra e seque com papel toalha 
Passe no açúcar com canela. 
  Junto com a criança, separe todos os ingredientes e os 
nomeie para que ela conheça a cada um deles. Ao colocar 
na tigela diga a quantidade que está sendo utilizada, por 
exemplo: “Agora vamos usar um ovo, depois uma xícara de 
leite e duas de farinha”, mostrando para criança as 
quantidades e proporções de cada ingrediente utilizado. É 
importante que a criança participe, por observar e se 
possível auxiliar a mamãe. Depois de pronto é só se 
deliciar com os bolinhos de chuva, e assistir com toda a 
família um vídeo lindo da tia Anastácia, o link será 
disponibilizado logo abaixo. Ah! Não se esqueçam de 
registrar o passo a passo dessa deliciosa atividade e nos 
enviar, combinado? 
https://youtu.be/U6C0NZ2YDBk  

 

https://youtu.be/U6C0NZ2YDBk
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Campo de experiência: Corpo, gesto e movimento 
 
Objetivo da  Aprendizagem: (EIO1CG03) Imitar gestos 
e movimentos de outras crianças, adultos e animais. 
 
 
 
 
 
 

Atividade:Imitar os personagens do sítio do picapau 

amarelo. 

Quantas maneiras de contar, ler ou ouvir histórias para as 

crianças se tem a fim de vê-las rir, perguntar, se assustar e 

acalmar, dramatizar, inventar e reinventar.  

Material: Celular ou computador.  

Desenvolvimento: Nessa atividade  você terá que usar a 

imaginação,mostre os personagens para criança  (Pode 

até  usar ou fazer uma fantasia com os personagens do 

sítio do pica pau amarelo caso queira,só uma sugestão) o 

importante nessa atividade é a criança ouviu a música.  

Coloque a música para a criança ouvir  e  imite com ela os 

personagens cantando e dançando com ela.É só seguir o 

ritmo da música  chamando a atenção da criança para os 

personagens e se divertir.  

Segue o link de três música dos personagens criados por 

Monteiro Lobato. 

https://www.youtube.com/watch?v=i9RbBcDTRAI - Sitio do 

picapau amarelo 

https://www.youtube.com/watch?v=vYcHA-1kT94  – Emília 

https://www.youtube.com/watch?v=dXn0p3djCRM  – 

Narizinho 

https://www.youtube.com/watch?v=i9RbBcDTRAI
https://www.youtube.com/watch?v=vYcHA-1kT94
https://www.youtube.com/watch?v=dXn0p3djCRM
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Campo de experiência:  O eu, o outro e o nós 
Objetivo da  Aprendizagem: (EI01EO03) Interagir com 
crianças da mesma faixa etárias e adultos ao explorar 
espaços, materiais, objetos, brinquedos. 
 
 
 
 
 
 

Materiais  Necessários: caixa de leite (suco), papel 

branco para encapar a caixa (sulfite ou o que tiver 

disponível), papel amarelo e vermelho ( pode colorir  o 

papel branco e inclusive pedir ajuda da criança), cola, 

canetinha preta ( pode utilizar  giz de cera, lápis de cor,  

tinta, etc.)e tesoura. 

ATIVIDADE: FANTOCHE DA EMILIA 

Então para encerrarmos a semana, hoje a atividade será a 

confecção de um fantoche da boneca Emília,  a principal 

personagem  do Sitio do Pica Pau Amarelo,  conhecida por 

ser uma boneca de pano falante e suas travessuras.  

É  importante que o responsável  permita que a criança 

"ajude" na confecção para que assim haja interação e 

exploração dos materiais. 

Vamos lá... 

Encape a caixa e recorte ao meio  deixando apenas um 

lado sem recortar. Com os papéis coloridos  cortados 

permita que a criança vá  colando os cabelos intercalando 

as cores. Use a canetinha ou material disponível para fazer 

os olhos e a boca( formato de coração). 

Na parte de baixo cole o papel, metade amarelo e metade 

vermelho ( vestido)e por último desenhe os botões.  O 

fantoche está pronto! Agora é só brincar com a criança, 

será muito divertido. 

*Segue o link de passo a passo da confecção  do fantoche. 

https://youtu.be/TEmQ0AJiDZ0  

https://youtu.be/TEmQ0AJiDZ0


 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: : Escuta, fala, pensamento e imaginação; 

traços, sons, cores e formas; espaços,  tempos,  quantidades,  relações e transformações; corpos, gestos e movimento 

 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conviver, brincar, expressar, explorar, 

participar  e conhecer-se. 

Projeto Leitura: HISTORIA“A Menina dos Livros” 

https://youtu.be/jVerDfwERFY  

 

Atividades baseadas 

Currículo de Ribeirão Pires: 

- segunda-feira- páginas: 59 

-Terça-feira: página: 57 

-Quarta-feira: página: 74 

-Quinta-feira: página: 54 

-Sexta-feira: página: 56 

Livro didático: páginas: 125,149,159,176. 

 

 

 

https://youtu.be/jVerDfwERFY

