
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: BIIA 
PLANO DE AULA SEMANAL DE: 05/04/2021 À 09/04/2021 

                                                                                                                                                                                                 

 
 
PROFESSORES(AS):   SANDRA, LEILA, ROSANGELA, LOURDES, ELISANGELA, MARIA JOSE, DANIELA E ADRIANA. 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL)  

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO ESTIMADO 
PARA REALIZAÇÃO 
DAS ATIVIDADES 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-
FEIRA 

 

EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no 
espaço (pular, saltar, dançar), combinando 
movimentos e seguindo orientações. 

O SALTO DO COELHO 

    Faça um risco no chão utilizando ou giz.  Antes de começar a 

brincadeira explique à criança que o coelho se desloca de um lado para 

o outro, através de saltos(pulos). Faça uma demonstração para ela. 

Após, comece com uma distância pequena entre as duas linhas 

paralelas, e aos poucos aumente a dificuldade. Improvise orelhinhas de 

coelho para a brincadeira ficar ainda mais divertida. 

  

TERÇA-
FEIRA 

15 minutos 
 

(EI02EF06) Criar e contar histórias oralmente 
com base em imagens ou temas sugeridos. 
 
OBJETIVO: Permitir a criação de histórias pelas 
crianças, oferecendo diferentes materiais e 
recursos, despertando diferentes sentimentos 
que agucem suas fantasias e imaginação. 

HISTÓRIA:MEU CORPO Em um lugar acolhedor iremos assistir ao vídeo da 

história: "Meu Corpo, em seguida faremos uma roda de conversa para nomear 

as partes do corpo e a função de cada uma. 

Recursos: Vídeo: História: Meu Corpo - Ruth Rocha e Anna Flora. You Tube 

Link do vídeo: https://youtu.be/d_M-PVsY7lY 

 

 
 

https://youtu.be/d_M-PVsY7lY


QUARTA-
FEIRA 

30 minutos 

(EI02EO06) Respeitar regras básicas de convívio 

social nas interações e brincadeiras. 

 
OBJETIVO: Construir com as crianças regras e 
combinados para o bom convívio do grupo. 

MÃO NO BRINQUEDO 

Nessa atividade iremos seguir os comandos que o mestre dará como: MÃOS 
NA BOCA – MÃOS NO NARIZ – MÃOS NOS OLHOS- MÃOS NOS OUVIDOS. E 
POR ÚLTIMO MÃOS NO BRINQUEDO. 

QUINTA-
FEIRA 

 25 minutos 

(EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no 

espaço (pular, saltar, dançar), combinando 

movimentos e seguindo orientações. 

OBJETIVO: Identificar objetos sonoros que 
desenvolvam a audição.  

         MÚSICA COM CHOCALHO 

Para essa atividade usaremos materiais como: garrafa pet, grãos (arroz, 
feijão, milho ou até mesmo pedrinhas), etc. Em seguida iremos auxiliar as 
crianças a confeccionarem os chocalhos, colocando diferentes materiais. 

SEXTA-
FEIRA 

       40 minutos 

(EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço, 
orientando-se por noções como em frente, atrás, 
no alto, embaixo, dentro, fora etc, ao se envolver 
em brincadeiras e atividades de diferentes 
naturezas. 
 
OBJETIVO: Possibilitar as crianças se deslocarem 
com destreza no andar, correr, pular, 
favorecendo o sentimento de confiança nas 
próprias atitudes motoras, além de desenvolver o 
equilíbrio, a agilidade, noção espacial e a 
segurança. 

         CIRCUITO DIVERTIDO 

Nessa atividade iremos trabalhar o corpo e o seu deslocamento em diversos 
espaços, fazendo a criança movimentar-se, proporcionando descobertas e 
desafios. Recursos: almofadas, cadeiras, vídeo: Circuito motor com objetos de 
casa You Tube. 

Link do vídeo: https://youtu.be/9-uKQtAjutw  

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Escuta, fala, pensamento e imaginação; O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e 
movimentos. 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Explorar movimentos, gestos, ampliando seus saberes; Conviver com outras 
crianças e adultos; Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, descobertas, opiniões e questionamentos, 
por meio de diferentes linguagens. 
 

https://youtu.be/9-uKQtAjutw


 
PLANO DE AULASEMANAL – ANO 2020 

TURMA: Berçário BIIB 
PLANO DE AULA SEMANAL DE: 05/04/2021 a 09/04/2021 

                                                                                                                                                                                                 

 
 
PROFESSORES(AS):  Carmem, Fernanda, Antônia, Deise, Cristiane e Adriana  

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL)  

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO ESTIMADO 
PARA REALIZAÇÃO 
DAS  ATIVIDADES 

 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUND
A-FEIRA 

1 hora 
 

(EI02TS03) Utilizar 
diferentes fontes sonoras 
disponíveis no ambiente 
em brincadeiras cantadas, 
canções, músicas e 
melodias. 

 
 

BRINCADEIRA “COELHINHO SAÍ DA TOCA” 

Muitas vezes é tão necessário observar, fazer uma escuta atenta e nesta atividade ao ouvir 
o comando a criança será incentivada a realizar movimentos ao entrar e sair da toca (que 
será um círculo) que além de  desenvolver a coordenação motora a atenção e o sentido da 
audição,  deixará a criança feliz. 
 

  

TERÇA-
FEIRA 

1H 

(EI02CG02) Deslocar seu 
corpo no espaço, 
orientando-se por noções 
como em frente, atrás, no 
alto, em baixo, dentro, fora 
etc, ao se envolver em 
brincadeiras e atividades de 
diferentes naturezas. 

 
 
 
 
 
 
 

BOLA NO CESTO 
Nesta atividade será estimulado a atenção e o sentido do tato e audição. A criança irá realizar o 
movimento de arremesso da bola no cesto após ouvir o som de comando que será apito, estalos 
dos dedos, ou assovio. Será um momento alegre, um jogo divertido que envolve adultos e crianças. 



QUARTA-
FEIRA 

1H10mt  

(EI02CG03)  Explorar 
formas de deslocamento 
no espaço (pular, saltar, 
dançar), combinando 
movimentos e seguindo 
orientações. 
 
 

                            ANDANDO NA LINHA 

Sabendo que a criança realiza diversos  conhecimentos explorando o movimento nesta atividade 
irá realizar e conhecer o equilíbrio, pois terá que se equilibrar ao andar sobre o desenho feito com 
giz de cera, barbante, ou fita crepe da forma geométrica triângulo e ainda poderá pular para 
dentro e fora conhecendo mais lateralidade. 

QUINTA-
FEIRA 

50minutos   

(EI02CG02) Deslocar seu 
corpo no espaço, 
orientando-se por noções 
como em frente, atrás, no 
alto, em baixo, dentro, fora, 
etc. ao se envolver em 
brincadeiras e atividades de 
diferentes natureza. 
 
 
 

 
https://youtu.be/oWiCX0qJ1LA 

MÚSICA - SE VOCÊ ESTÁ CONTENTE BATA PALMAS 

Por meio desta música, a criança irá realizar movimentos que fazem parte de brincadeiras 

cotidianas e escolares, será estimulado a oralidade, a atenção e os sentidos mais utilizados 

serão o tato, audição, visão. Bater palmas, pés, pular, dançar é uma forma de expressar 

alegria.Link do vídeo:  https://youtu.be/bdfEnGVNWJM 

 

SEXTA-
FEIRA 

  1h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

Atividade: Brincadeira de estátua 

https://youtu.be/oWiCX0qJ1LA
https://youtu.be/bdfEnGVNWJM


A atividade proposta tem como objetivo desenvolver os sentidos através dos 

movimentos do corpo, essa brincadeira faz com que as crianças obedeçam às 

regras e limites, aprendendo também as partes do corpo.  

Prepare o ambiente, e um dos participantes, escolhido para ser o líder, coloque a 

música. 

Enquanto a música toca, os participantes dançam livremente, mas quando o líder 

disser  “Estátua”, a música para, e todos os participantes devem ficar parados e 

manter a mesma posição sem se mexer. 

Divirtam-se com seus filhos, e não se esqueçam de enviar fotos, vídeos ou 

comentários da atividade no grupo. 

  

                                       Segue o link para auxiliar na brincadeira:  

https://youtu.be/b1dYkXjj-1o  

 

CONTRIBUIÇÃO DIDÁTICA:  por meio desta atividade a criança aprenderá de 

forma lúdica e divertida sobre a importância de seguir as regras e o comando da 

brincadeira direcionada pela música desenvolvendo a coordenação motora e o 

reconhecimento de partes do corpo. 

 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Traços, sons, cores e formas; Corpo, gestos e movimentos. 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: CONVIVER- com outras crianças e adultos; BRINCAR de diversas formas; 
PARTICIPAR ativamente com adultos e outras crianças; EXPLORAR movimentos, gestos, sons; EXPRESSAR suas necessidades; CONHECER-SE e construir sua 
identidade. 
 

 

https://youtu.be/b1dYkXjj-1o

