
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021
TURMA:BII

PLANO DE AULA SEMANAL DE 12/04 À 16/04 DE  2021.

PROFESSOR (AS):  Maria, Renata, Patrícia, Rita, Eliete,

Thamara, Silvana, Sheila, Andreia, Tais, Miriam, Urcina,

Suely, Renata, Denise, Silvia, Lucimara,

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL)

DIAS DA
SEMANA

TEMPO
ESTIMADO

PARA
REALIZAÇÃO

DAS
ATIVIDADES

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS

Segunda-feir

a
40 minutos

Interagir e relacionar-se por
meio de fotos.Enxergar-se a si
mesmo como parte de um
grupo

Acompanhe se a percepção das crianças em relação a sua imagem e a dos familiares torna-se mais

clara mesmo com novas situações criadas.



Terça-feira 40 minutos

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

Roda de conversa: Organize fotos recentes bem como as antigas, disponha todas as fotos no chão e
incentive a criança a procurar a sua.

Quarta-feira 40 minutos

Utilizar conceitos de tempo
(agora, antes, durante, depois,
ontem, hoje, amanhã, lento,
rápido, depressa e devagar.

Vamos continuar nossa brincadeira! Se possível mostrar as fotos da criança desde sua gestação ao
nascimento e crescimento da criança, a sua contribuição permite à criança perceber o quanto ela já
cresceu.

Quinta-feira 60 minutos

Compartilhar objetos e espaços
com crianças da mesma faixa
etária e adultos.

Escolha um espaço para com a criança organizar o cantinho da fantasia utilizando os objetos
reunidos anteriormente.

sexta-feira 50 minutos

Explorar formas de
deslocamento no espaço (pular,
saltar, dançar) combinando
movimento seguindo
orientações.

Vamos brincar!!! Incentive a criança a explorar diferentes possibilidades de se movimentar usando
as fantasias, brincando nesse cantinho podemos fotografar a criança com diferentes poses.

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Escuta, fala, pensamento, imaginação, o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e

movimentos, espaços, tempos, quantidade, relações e transformações. DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conviver,

brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se.


