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TURMA: BIA E BIB 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 19 À 23 DE ABRIL DE 2021 

PROFESSORES(AS): Alane, Aline Andreia, Arlete Camila, Cléia, Hildênia, Ivia, José Alberto, Maria Vanuzia,  

Marjourie, Pamela, Paula, Rebecca, Rosaline e Sandra Damiana. 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

EDUCAÇÃO INFANTIL  (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

Tempo 
estimado 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUN
DA-

FEIRA 
50 minutos 

(EIO1EF03) Demonstrar interesse ao 
ouvir a história, lidas ou contadas, 
observando as ilustrações e os 
movimentos de leitura de adulto leitor. 

Para iniciar a semana do livro, a atividade proposta será uma roda de história. 
O adulto responsável por realizar a atividade com a criança, poderá escolher um livro infantil e contar 
a história para a criança. Quando terminar a contação, pode deixar ela manusear o livro, mas sempre 
explicando a importância de não rasga-lo ou amassá-lo. 
Caso o aluno não tenha nenhum livro em casa, acesse ao link abaixo e escolha uma história para ler.   
 
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesquisaObraForm.do?first=50&skip=0&ds
_titulo&co_autor&no_autor&co_categoria=33&pagina=1&select_action=Submit&co_midia=2&co_
obra&co_idioma=1&colunaOrdenar=null&ordem=null 
 

TERÇA
-FEIRA 

50 minutos 

(EIO1CGO2) Experimentar as 
possibilidades corporais nas 
brincadeiras e interações em ambientes 
acolhedores e desafiantes. 

A atividade de hoje é uma super divertida roda de dança. Chame toda a família para participar, 
coloque para tocar a música ¨página por página¨ do mundo Bita. 
Incentive a criança a se mexer bastante e também a prestar à atenção na linda melodia da canção. 
O link abaixo é do clipe da música página por página, porém no momento da atividade, tente não 
mostrar as imagens do clipe para a criança, deixe-a apenas ouvindo a música e dançando ao som 
dela.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=5CZoC-3NUZw 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesquisaObraForm.do?first=50&skip=0&ds_titulo&co_autor&no_autor&co_categoria=33&pagina=1&select_action=Submit&co_midia=2&co_obra&co_idioma=1&colunaOrdenar=null&ordem=null
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesquisaObraForm.do?first=50&skip=0&ds_titulo&co_autor&no_autor&co_categoria=33&pagina=1&select_action=Submit&co_midia=2&co_obra&co_idioma=1&colunaOrdenar=null&ordem=null
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesquisaObraForm.do?first=50&skip=0&ds_titulo&co_autor&no_autor&co_categoria=33&pagina=1&select_action=Submit&co_midia=2&co_obra&co_idioma=1&colunaOrdenar=null&ordem=null
https://www.youtube.com/watch?v=5CZoC-3NUZw


QUAR
TA-

FEIRA 
50 minutos 

(EIO1TSO1) Explorar sons produzidos 
com o próprio corpo e com objetos dos 
ambiente. 

No dia de hoje, o adulto responsável por realizar a atividade com a criança, deverá ler para ela a 
história de vida do Monteiro Lobato e em seguida, de maneira bem alegre, cantar a canção ¨Seu 
Lobato¨. 
Incentive a criança a bater palmas, imitar os animais e principalmente a se divertir. 

QUINT
A-

FEIRA 
50 minutos 

(EIO1EO02) Perceber as possibilidades e 
os limites de seu corpo nas brincadeiras 
e interações das quais participa. 

Para iniciar a atividade de hoje, o adulto deverá contar a história da Emília (boneca do Sítio do picapau 
amarelo). Em seguida é o momento de utilizar a criatividade. Desenhe a figura da cabeça da Emília, 
em seguida peça para a criança colar algo para ser os cabelos da boneca, pode-se utilizar diversos 
tipos de materiais como lã, giz de cera, papel picado, lápis de cor, bolinhas de papel crepom, enfim, 
auxilie a criança a realizar a atividade de acordo com o material que estiver disponível no momento. 
 

SEXTA-
FEIRA 

50 minutos 

(EIO1TO1) Explorar e observar as 
propriedades de objetos e materiais 
(odor, cor, sabor e temperatura). 

Tia Nastácia é a cozinheira do Sitio do picapau amarelo e adora fazer receitas de bolo. 
Agora é a sua vez. Na atividade de hoje, o adulto responsável deve auxiliar o aluno a fazer uma receita 
que ele goste muito de comer. Pode ser uma salada de frutas, gelatina ou mesmo um suquinho 
refrescante. Abuse da criatividade e utilize alimentos que já estejam inclusos na dieta da criança. 
 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  Traços, sons, cores e formas. Corpo, gestos e movimentos. Escuta, fala, 

pensamento e imaginação. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. O eu, o outro e o nós. 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. 

 


