
 

E.M. Herbert José de Souza 
Rua Fagundes Varela, 35 – Jardim Caçula 

Fone: 4824 4337 – e-mail: em.herbert.jose.souza@ribeiraopires.sp.gov.br 
 

TURMA: MATERNAL 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 03 À 07 DE MAIO DE 2021 

PROFESSORES(AS): Roseli, Mariza, Maria, Regiane ,Erika e Vera__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

EDUCAÇÃO INFANTIL  (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

Tempo 
estimado 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUN
DA-

FEIRA 
 

(EIO1EFO2) Demonstrar 
interesse ao ouvir a leitura de 
poema e a apresentação de 
músicas. 

Assistir ao vídeo link: https://www.youtube.com/watch?v=DZCrP1Icq7c 
Após a música mostre alguns números para a criança para ela dizer qual número 
está na imagem 

  

TERÇA
-FEIRA 50 min 

(EI01EO03) Interagir com 
crianças e adultos ao explorar 
espaços, materiais, objetos, 
brinquedos. 

A família irá colocar a sequência de números de 1 a 10 e pedira que a criança 
coloque a quantidade correspondente. 

  

QUAR
TA-

FEIRA 
50 min 

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

Bingo com as partes do Corpo – a família irá perguntar a criança a quantidade que 
ela tem do que for sorteado no corpo e para que ela utiliza aquela parte do corpo. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=DZCrP1Icq7c


QUINT
A-

FEIRA 
50 min 

(EIO1ET05) Manipular materiais 
diversos e variados para 
comparar as diferenças e 
semelhanças entre eles. 

Construção de um dado com caixa de leite, em seguida separar dois grupos e jogar 
o dado, cada grupo tem direito a quatro jogadas, colocando a quantidade do dos 
dados em pedrinhas, sem seguida contar para saber qual grupo tem mais pedras. 

  

SEXTA-
FEIRA 50 min 

(EIO1ET01) Explorar e descobrir 

as propriedades e materiais 
(odor, cor, sabor e temperatura). 
(EIO1ET02) Explorar relações de 
causa efeito (misturar, mover e 
remover. 

Fazer a receita de Biscoito de leite condensado 
Contar quantos ingredientes precisa; 
Quantos biscoito deram? 
Estava quente ou frio? 
Tem cheiro bom ou ruim? 
Vamos jogar contra a covid 19? Link https://brincandocomarie.com.br/kids-vs-covid/  

  

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O eu, o outro, e nós; Espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Corpo, gestos e movimentos___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

https://brincandocomarie.com.br/kids-vs-covid/

