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PLANO DE AULA SEMANAL DE 10/05 A 14 /05 de 2021 

EDUCAÇÃO INFANTIL INTEGRAL

DIAS  DA
SEMANA

TEMPO
ESTIMADO
PARA
REALIZAÇÃO
DAS
ATIVIDADES

OBJETIVOS  DE
APRENDIZAGEM  E
DESENVOLVIMENTO

ATIVIDADE/ESTRATÉGIAS  /  CONTRIBUIÇÕES
DIDÁTICAS

SEGUNDA-
FEIRA
10/05

50 min (EI01ET05)  Manipular  materiais  diversos  e
variados  para  comparar  as  diferentes  e
semelhanças entre eles.

Atividade: História contada Os 3 porquinhos

Material:  Livro,  celular,  tablet,  mídia,  bichinhos  de
pelúcia  ou  outro  material  para  representar  os
porquinhos.Sentar com seu filho em um lugar tranquilo
de sua preferência, levar os bichinhos que podem ser
substituídos por  potinhos.  Contar  a  história,  usar  os
bichinhos  para  representação  da  história  deixar  seu
filho brincar e realizar a contagem oral mostrando os
números.

Assistir o link: https://youtu.be/rBtfihbSCU para que
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os pais realizem a leitura e aos alunos enfatizando
os numerais.

TERÇA-
FEIRA
11/05

50 min.
(EI01ET06)  Vivenciar  diferentes  ritmos,
velocidade  e  fluxos  nas  interações  e
brincadeiras (Dançar, balançar, escorregar).

Atividade: Os 3 porquinhos (Música)

 Ouvir  com  a  criança  a  música  dos  3
porquinho,  após  ouvir  e  cantar  com  o  auxilio  do
chocalho incentivar o aluno a acompanhar a música
com o instrumento.
Material  necessário:  Celular,  tablet,   chocalho ou um
potinho com tampa com algo dentro para fazer barulho.
Link:  https://youtu.be/jg09JIMVBVI As  famílias  podem
aproveitar  o  momento e curtir  a  música e se divertir
brincando e aprendendo. 

QUARTA-
FEIRA
12/05

50 min
(EI01ET04) Manipular, experimentar, arrumar e
explorar o espaço por meio de experiencias de
deslocamento de si e dos objetos.

Atividade: Parabéns pra Você!

Material: 3 bonecas ou 3 bonecos ou ursinhos.
Como desenvolver: Em um lugar bem tranquilo colocar
os  3  porquinhos,  que  estarão  sendo  representados
pelos bonecos, conversar com a criança e dizer que
estão comemorando o aniversário dos 3 porquinhos.
Cantar  Parabéns para  cada um dos porquinhos por
vez,  depois  deixa-lo  brincar  com  os  porquinhos
aniversariantes.
Link: https://youtu.be/Gs4OOwlqo04

QUINTA-
FEIRA
13/05

50 min
(EI01ET03) Explorar o ambiente pela ação e
observação,  manipulando,  experimentando  e
fazendo descobertas.

Atividade: Os Nutriamigos

Material  Necessário:  3  potinhos com 1  alimento  em
cada.  Pode ser  os alimentos em cada,  pode ser  os
alimentos preferidos da criança, biscoitos ou frutas.
Como realizar: Conversar com a criança a respeito da
história  dos  3  porquinhos  e  dizer  a  ele  que  cada
porquinho  tem  seu  alimento  preferido,  mostrar  os
potes oferecendo ao seu filho para que experimente
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cada um e veja se ele  gostou,  converse com ele a
respeito  das  diferenças  entre  os  potes.  Deixe-o
degustar, mas caso ele não queira explique que cada
porquinho escolheu sua comida preferida.
Link: https://youtu.be/cm5zmn2eY2U

SEXTA-
FEIRA
14/05

50 min
(EI01ET01)  Explorar  e  descobrir  as
propriedades de objetos e materiais (odor, cor,
sabor, temperatura).

Atividade: Os três porquinhos (Varal de história)

Material  necessário:  Caixa  de  sapatos  contendo  um
objeto diferente em cada, objeto a sua escolha, pode
ser brinquedos ou objetos que seja seguro. 
Assistir  ao  vídeo  dos  3  porquinhos  no  varal  de
histórias,  e  logo  em  seguida  mostrar  as  3  caixas,
oferecer elas ao seu filho dizendo que são caixas dos
3 porquinhos, deixa-lo explorar e manipular os objetos
e brincar.
Link: https://youtu.be/ZLgJ4Grnwgs

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: "O eu, o outro, nós", "Traços, sons, cores e

formas" e "Escuta, fala, pensamento e imaginação" "Corpo, Gestos e Movimento" “Espaço, tempo, Quantidade, relações e Transformações.

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES A SEMANA:  Expressar,  Brincar,  Participar,  Explorar,  Conviver  e

Conhecer-se.

TEMÁTICA DA SEMANA: Dia da Educação Matemática.

https://youtu.be/ZLgJ4Grnwgs
https://youtu.be/cm5zmn2eY2U

