
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO

2021
TURMA: BII

PLANO DE AULA SEMANAL DE  05/04 À  09/04  DE  2021.

PROFESSOR (AS): Andréia, Miriam, Sheila, Silvana, Tháis, Urcina, Lucimara, Renata Ribeiro, Silvia, Suely, Eliete, Maria, Renata Cristina, Rita.

EDUCAÇÃO INFANTIL -  (INTEGRAL)

DIAS DA
SEMANA

TEMPO
ESTIMADO

PARA
REALIZAÇÃO

DAS
ATIVIDADES

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS

SEGU
NDA-
FEIR

A

20
MINUTO

S

Relatar experiências e fatos
acontecidos, histórias ouvidas,
filmes ou peças teatrais assistidos
etc.

Neste dia da atividade os pais e/ou responsáveis irão escolher um local tranquilo e
aconchegante, preparando o ambiente. Verificar se as imagens e o som da tv, celular ou
tablet está adequado, não deixar a criança ficar muito perto da tela da tv ou celular.
Dialogar com a criança que este momento e da hora da história, procurando deixar
tranquilo o momento.

TERÇ
A-FEI

RA

30
MINUTO

S

Utilizar diferentes fontes sonoras
disponíveis no ambiente em
brincadeiras cantadas, canções,
músicas e melodias.

Após assistirem a história da galinha Ruiva, vamos ouvir e cantar a música (A galinha do
Vizinho bota ovo amarelinho). Preparando o ambiente (espaço) na hora da musicalização:
selecionar o vídeo, preparando o som e o ambiente para a criança explorar o espaço na
movimento para dançar e cantar.



QUA
RTA-F
EIRA

20
MINUTO

S

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

Agora iremos usar a imaginação para enfeitar a nossa galinha ruiva. Antes de realizarem a
atividade, separando o ambiente e os materiais que serão usados para decoração da
galinha ruiva. Dialogar com a criança que este é o momento para fazer atividade do dia,
incentivarem e ajudarem na hora de fazer. Deixe a criança tomar a iniciativa de ela mesma
fazer, após toda conversa do adulto com a criança a deixando produzir. Mãos à obra de
arte, podem utilizar lápis de cores, tintas, fazer colagem com (grãos de arroz, milho, papel,
tecidos, barbantes ou linhas de crochê), qualquer material disponível em casa e mãos à
obra.

QUIN
TA-FE

IRA

15
MINUTO

S

Dialogar com crianças e adultos,
expressando seus desejos,
necessidades, sentimentos e
opiniões.

Conversar e interagir com as crianças, se eles recordam da história da Galinha Ruiva na
atividade anteriormente. Após observação das imagens dos bichos, solicitem que
identifiquem que bicho é esse? Pede para que a criança imite o bicho da imagem, e como
ele faz? Observe se ele (a) participou e interagiu durante a atividade. Questione a criança
quantos bichos tem?

SEXT
A-FEI

RA

Manipular textos e participar de
situações de escuta para ampliar
seu contato com diferentes gêneros
textuais (parlendas, histórias de
aventuras, tirinhas, cartazes de sala,
cardápios, noticias  etc).

RECEITA DE BOLO DE MILHO NO LIQUIDIFICADOR.
Ingredientes: usar lata de milho como medida.
• 1 lata de milho (sem água).
• 3 ovos inteiros.
• 1 lata de açúcar.
• ½ lata  de óleo.
• 1 lata milharina ou fubá.
• 1 lata leite.
• 1 colher sopa ou 1 tampa do fermento em pó.

Modo de Preparo:
No liquidificador, os ingredientes molhados (óleo, ovos, leite e milho) e bata por 1 minuto.
Em seguida adicione o açúcar e a margarina.
Bata por mais 1 minutinho.
Por último, adicione o fermento em pó e bata rapidamente apenas para misturar.
Despeje essa mistura numa forma untada e enfarinhada em forno pré-aquecido.

Link de vídeo caseiro realizando o bolo:
https://www.youtube.com/watch?v=WTOS4hKRasc

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO;
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMA;

https://www.youtube.com/watch?v=WTOS4hKRasc


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


