
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO

2021
TURMA: BII

PLANO DE AULA SEMANAL DE  26/04 à 30/04 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, historias ouvidas,
filmes ou peças teatrais assistidos
etc.

Neste dia da atividade os pais e/ou responsáveis irão escolher um local tranquilo
aconchegante, verificando se as imagens e o som da televisão, celular ou tablet estão
adequados, não deixando que a criança ficar muito perto da tela dos aparelhos. Conversar
com a criança que este momento e da hora da historia, 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 musica (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

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

Vamos ouvir e cantar a música Bolinha de Sabão/ Palavra Cantada! Preparando o ambiente
na hora da musicalização: selecionar o vídeo, prepare o som e o ambiente para a criança
explorar o espaço e movimento para dançar e cantar.

QUIN
TA-FE

IRA

25
MINUTO

S

Identificar e criar diferentes sons e
reconhecer rimas e aliterações em
cantigas de roda e textos poéticos.

Vamos ouvir um poema! Prepare um ambiente tranquilo onde o adulto poderá ler ou assistir
junto com a criança o poema BOLHAS de Cecília Meireles.

SEXT
A-FEI

RA

20
MINUT
OS

Apropriar se  de gestos e
movimentos de sua cultura no
cuidado de si e nos jogos e
brincadeiras.

Vamos brincar! Separe revistas, jornais ou folhas de papeis e incentive a criança a
amassá-las formando bolas de papel. Depois incentive a criança a arremessar as bolas de
papel em um cesto ou balde.

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO;
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMA;
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: EXPRESSAR, CONHECER, CONVIVER, PARTICIPAR E
EXPLORAR


