
            PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: B II A 

                                          PLANO DE AULA SEMANAL DE 17 a 21 DE MAIO DE  2021  

                                                                                                           PROFESSORES(AS):  Alexandra, Claudinéia, Cleonice, Edilaine, Lígia e Peracilda 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO PARA 
REALIZAÇÃO DAS 

ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 
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(EIO2TSO1) 
Crias sons com materiais, 
objetos e instrumentos 
musicais para acompanhar 
diversos ritmos de música.  
 

Olha a Aranha. 

 Uma aranha... 

Que sapateia... 

Faz seu batuque... 

Na sua teia... 

Batendo as pernas para lá e para cá. 

Eu nunca vi uma aranha sapatear. 

Me dá licença que agora eu vou mostrar.  

https://youtu.be/jWddMepzBX0 

 

Nesta atividade musical, vamos precisar de: 
 1 lata de leite ou achocolatado ou outra que a família tiver. 
 7 tampas de garrafa PET 
 1 luva (a cor e modelo fica a critério da família). 
 Papel colorido ou branco (o que tiver em casa para encapar a lata), faremos um 

tambor. 
 Cola quente. 

Como fazer: 
Encape a lata com o papel de sua preferência, e está prontinho o tambor. 

Para fazer a Dona Aranha, será preciso a ajuda de um adulto. Coloque a luva na mão, 

pingue uma pequena quantidade de cola quente na tampa e cole uma tampinha em 

cada dedo, formando assim as pernas da aranha. Com as outras duas tampas serão 

os olhos, cole as duas em pé nas costas da luva e com uma caneta pinte os olhos 

dentro. Está pronto nosso brinquedo musical, crie sua música.  

Deixe que a criança crie e explore o tamborzinho da maneira dela, deixe a criança 
ouvir o barulho das batidas das tampinhas na lata. Vamos bater rápido..., devagar..., 
onde mora a aranha..., quantas pernas ela tem? Vamos contar? 
Registre esse momento e envie no grupo para as professoras! 
 

Contribuições didáticas: Brasil. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 
Competências Gerais Educação Infantil. MEC, 2017.  
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(EI02ET05)  
Classificar objetos, 
considerando determinado 
atributo (tamanho, peso, 
cor, forma etc.). 

ASSIMILANDO AS CORES 

Para esta atividade vamos precisar de: 

 2 bandejas de ovos 
 Tinta guache (vermelha, amarela, azul e branca) 
 Pincel 
 Tesoura 

Separe uma das bandejas em quatro partes e pinte cada parte com uma cor. Deixe a 
criança pintar com o pincel ou com os dedos (tome cuidado para não levar à boca). 

Recorte a outra bandeja, contando 4 “pontinhas” em cada parte. Deixe que a criança 
pinte essas partes também, dos dois lados. 

Quando estiver tudo seco, embaralhe as pequenas partes coloridas e peça que a 
criança associe cada peça à sua cor. 
Faça uma vez para que ela possa entender como fazer. 

https://youtu.be/PfOtP93jczw 

Registre esse momento de atividade e compartilhe com as professoras!! 

 

Contribuições didáticas: Brasil. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 
Competências Gerais Educação Infantil. MEC, 2017.  
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(EI02EF06)  
Criar e contar histórias 
oralmente, com base em 
imagens ou temas 
sugeridos. 

TELEVISÃO 

Como sabemos, as crianças adoram assistir televisão. Então nada melhor que fazer 
uma atividade que pode deixá-los muito felizes, sem prejudicar seus olhos, 
trabalhando a coordenação motora, imaginação e fala. 

Para esta atividade vamos precisar de: 

 1 caixa de sapato de qualquer tamanho 
 Papel sulfite ou de rascunho 
 Pincel largo 
 2 rolos de papel toalha, plástico filme ou papel alumínio 
 Giz de cera 
 Tesoura 
 Fita adesiva 

Modo de fazer: 

Recorte as laterais da caixa e faça uma abertura na parte superior, como uma TV. 
Deixe que a criança pinte a caixa de preto usando o pincel ou a mão. Tome cuidado 
para que ela não coloque a tinta na boca ou olhos. 

Separe a caixa e deixe secar. 

Na folha sulfite, deixe que a criança faça desenhos ou rabiscos usando várias cores. O 
ideal é que usem pelo menos três ou quatro folhas. 

Cole-as na vertical, emendando uma na outra. Na ponta superior, cole a ponta do 
papel em um rolo de papel toalha. Na ponta inferior faça a mesma coisa. 

Encaixe dentro da sua “TV” e vá passando o “filme” enrolando para cima ou para 
baixo. 

Deixe a criança enrolar também. 

https://youtu.be/1f1d7yyIatI 

Registre esse momento e compartilhe com as professoras!! 

 



Contribuições didáticas: Brasil. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 
Competências Gerais Educação Infantil. MEC, 2017.  
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(EI02CG03)  
Explorar formas de 
deslocamento no espaço 
(pular, saltar, dançar), 
combinando movimentos e 
seguindo orientações. 

O ÔNIBUS 

Para esta atividade vamos precisar de: 

 Caixa de sapato ou de leite 

 Material para decorar (E.V.A., tinta, gliter, papel de presente etc.) 

 Cola líquida  

 Tesoura 

 Tampinhas de garrafa 

Conforme o modelo apresentado, vamos criar um ônibus. Deixe a criatividade rolar 

solta entre você e a criança na hora da decoração. Ah! Pode colocar passageiros se 

quiser. 

Ao final da montagem, mostre a música do ônibus que a professora Pera montou para 

a turma do Berçário II A. 

https://youtu.be/qIn3OWeZJmM 

 

Contribuições didáticas: Brasil. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 
Competências Gerais Educação Infantil. MEC, 2017.  
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(EI02CG05)  
Desenvolver 
progressivamente as 
habilidades manuais, 
adquirindo controle para 
desenhar, pintar, rasgar, 
folhear, entre outros. 

A DONA ARANHA... 

Com esta musica tão conhecida pelas crianças, vamos trabalhar a coordenação 
motora e a oralidade. 

Para esta atividade precisamos de: 

 Caixa ou bandeja de ovo 
 Tinta guache 
 Pincel 
 Tesoura 
 Barbante, linha ou lã 
 Rolo de papel higiênico 
 Giz de cera branco e vermelho 

Como fazer: 

Pegue só uma “casinha” da bandeja e corte com a tesoura formando uma aranha. Em 
seguida pinte de preto. 

Com o giz de cera faça os olhos e a boca da aranha. 

Faça um pequeno furo no centro e passe o fio ou linha do tamanho da metade da 
criança. Faça um nó na aranha e amarre a outra ponta no rolo de papel higiênico. 

Conforme toca a música da “Dona Aranha” em que ela sobe, vá enrolando até chegar 
no rolinho. Quando tocar a parte em que a aranha desce, a criança deve desenrolar o 
rolinho até que a aranha desça tudo. 

Faça uma vez para que a criança entenda a atividade. 

https://youtu.be/PNfSiU_g850 

https://www.youtube.com/watch?v=MuBgIfBR1kA 

Registre esse momento e compartilhe com as professoras!! 

Contribuições didáticas: Brasil. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 
Competências Gerais Educação Infantil. MEC, 2017.  



 

 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Traços, sons, cores e formas; 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 com outras crianças e adultos, Brincar de diversas formas, em 

diferentes espaços e tempos, Explorar movimentos, gestos, sons, formas e texturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TURMA: BIIB 

                                                                                    PLANO DE AULA SEMANAL DE 17 a 21 de maio de 2021 

                                                                                                 PROFESSORES(AS): Audrey. Edivania, Edith, Kelsilene, Yara e Rozineide 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 
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(EI02EF04) Formular e responder perguntas sobre 
fatos da história narrada, identificando cenários, 
personagens e principais acontecimentos. 

Atividade: História: Linha do tempo 

Após assistir ao vídeo sobre a linha do tempo junto com a 
criança, conversar, mostrar foto da gravidez (se possível), 
falar sobre como se sentia quando a criança estava no 
ventre, como foi seu nascimento. Poderá montar essa linha 
do tempo numa folha de sulfite, colocar uma foto grávida, 
colocar uma foto de BB recém-nascido, escrever o dia, a 
hora e o peso da criança. Poderão mandar a foto dessa 
atividade para o portfólio da criança. Também poderão fazer 
um desenho da mamãe grávida, deixar a criança se 
expressar através da garatuja. 

Observação: se não tiver fotos da gravidez não tem 
problema, o importante é contar para criança como foi esse 
momento de suas vidas. 

Boa atividade   

 

Vídeo: https://youtu.be/Ux5BRFh_pRc 

 

 

Contribuições didáticas: Brasil. Base Nacional Comum 
Curricular. Brasília, Competências Gerais Educação Infantil. 
MEC, 2017.  
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(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as 
habilidades manuais, adquirindo controle para 
desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outro 

Atividade: Porta Retrato 

 Vamos fazer um porta retrato da criança onde 
trabalharemos a identidade. Desenhe na folha uma borda e 
decore pintando, ou colando bolinhas de papel, como achar 
melhor. Cole uma foto da criança. Não esqueça de mandar 
esse lindo trabalho em foto para a professora!! 

 

 

Contribuições didáticas: Brasil. Base Nacional Comum 
Curricular. Brasília, Competências Gerais Educação Infantil. 
MEC, 2017.  
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(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as 
habilidades manuais, adquirindo controle para 
desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros 

Atividade: Eu sou assim! 

Para esta atividade precisaremos de uma folha grande 
(papel craft ou manilha. Coloque a criança deitada sobre a 
folha e contorne o corpo dela com um giz. Após desenhe os 
traços ou decore usando a criatividade. 

     

 

 

Contribuições didáticas: Brasil. Base Nacional Comum 
Curricular. Brasília, Competências Gerais Educação Infantil. 
MEC, 2017.  
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(EI02EO05) Perceber que as pessoas têm 
características físicas diferentes, respeitando essas 
diferenças. 

Atividade: Quem sou eu 

Antes da atividade sugerimos que converse com a criança 
que somos todos diferentes, não somos iguais assim como 
os nossos gostos..., talvez um amiguinho possa não ser 
parecido com você nem gostar da comida..., da brincadeira... 
que você goste... Falar que temos sim   que respeitar essas 
diferenças vontade dos nossos amiguinhos. 

 

Utilizaremos para realizar esta atividade: Uma folha de 
sulfite/ ou de caderno como preferir. 

Na folha fazer 4 círculos médios, sendo cada um para cada 
item assim como na figura. 

Observação: Para alguns itens, como o animal e comida 
preferida... Pode estar usando figuras de revista/ou outros e 
fazer a colagem. 

Famílias fiquem à vontade, desenvolvam a atividade da 
melhor forma que preferirem. 

Boa Atividade!!! 

Ahhh!!!  Não esqueçam de tirar fotos ou vídeos, nos enviem 
para que possamos curtir juntinhos. 

 



 

 

Contribuições didáticas: Brasil. Base Nacional Comum 
Curricular. Brasília, Competências Gerais Educação Infantil. 
MEC, 2017.  
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(EIO2CGO3) Explorar formas de deslocamento no 
espaço (pular, saltar, dançar) combinado movimentos 
e seguindo orientações  

Atividade: Eu através do espelho  

Colocar a criança em frente a um espelho de preferência um 
espelho no qual a criança possa ver seu corpo inteiro. Na 
sequência oriente a criança a seguir os seus comandos: 
abre a boca, feche os olhos, balance os cabelos ou a 
cabeça, levante os ombros, cruze os braços, pegue suas 
orelhas... 

 

Aqui temos um vídeo que pode nortear os pais para a 
atividade. 

Vídeo: https://youtu.be/vke2b3keyx4 

 

Contribuições didáticas: Brasil. Base Nacional Comum 
Curricular. Brasília, Competências Gerais Educação Infantil. 
MEC, 2017.  

 

 

 

 

 

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: CONVIVER, BRINCAR, PARTICIPAR, 

EXPLORAR, EXPRESSAR, CONHECER-SE. 

 

 



 


