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PLANO DE AULA SEMANAL DE 31/05 A 04/06 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 
31/05 

 
50 min 

(EI01EF03) Demonstrar interesse ao ouvir 
histórias lidas ou contadas, observando 
ilustrações e os movimentos de leitura do 
adulto-leitor (modo de segurar o portador e de 
virar as páginas). 

Atividade: Contação de história- “A menina e o 
barquinho” - Varal de histórias 
 
A atividade será apresentada em vídeo para que a 

criança, dentro das suas possibilidades de 

entendimento, conheça a história da menina e do 

barquinho de papel.  

-Essa atividade ajuda a estimular a curiosidade, a 

atenção, imaginação e oralidade. 

Para iniciar a atividade primeiramente prepare um 

ambiente tranquilo e neste momento disponibilizar 

o vídeo (com link indicado) para a criança já 
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sentada no cantinho aconchegante assistir. Neste 

momento, pode ir estimulando sempre a criança a 

assistir o vídeo falando sobre como é interessante 

e divertida a história do barquinho.  

Link: 

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

 
TERÇA-
FEIRA 
01/06 

50 min. 
(EI02TS02) Utilizar materiais variados com 
possibilidades de manipulação (argila, massa 
de modelar), explorando cores, texturas, 
superfícies, planos, formas e volumes ao criar 
objetos tridimensionais. 

Atividade: Brincando com barquinhos de papel 
 
Nesta atividade a criança vai desenvolver a 
imaginação, atenção, explorar diferentes texturas, 
como: papel da dobradura, a água ou o tecido. 
Aprendendo reconhecer diferentes matérias. 
O adulto responsável irá fazer a preparação do 
ambiente e dos materiais que serão necessários. Em 
um lugar adequado da casa, pode-se sentar no chão 
junto com a criança, dispor o papel e fazer o 
barquinho, mostrando para criança como se faz e 
deixando-a manusear. Após este momento, em um 
ambiente externo coloque a bacia com água, e auxilie 
a criança colocar o barquinho de papel dentro da bacia 
com agua.  Deixe-a explorar o barquinho, e fique 
acompanhando, o importante é se divertir e brincar. 
Observação: Pode trocar agua da bacia, por um lençol 
de cor clara para simular a agua, colocando o 
barquinho em cima deste lençol. 

 
QUARTA-

FEIRA 
02/06 

 
50 min 

(EI01EO03) Interagir com crianças da mesma 
faixa etária e adultos ao explorar espaços, 
materiais, objetos, brinquedos. 

Atividade: Brincando de boneca, carrinho e 
brinquedos diversos. 
 
Neste momento da brincadeira, iremos trabalhar com 

criança, o seu desenvolvimento físico, cognitivo e 

social. Cada brincadeira estimulará áreas diferentes. 

Consequentemente, uma criança que brinca terá muito 

mais facilidade para aprender.  

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


Em um ambiente aconchegante e tranquilo da casa, 

conversar com a criança sobre tipos de brincadeiras e 

ir mostrando os brinquedos que vocês tiverem em 

casa para ela, neste momento deixe que a criança 

escolha o brinquedo que preferir para brincar, brinque 

junto com ela e aproveite este momento tão especial 

do brincar de faz de conta, para interagir com a 

criança usando sua imaginação e criatividade. 

 
QUINTA-

FEIRA 
03/06 

 
50 min 

 

(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. 

Atividade: Brincando de aviãozinho de papel 
 
Nesta atividade a criança irá desenvolver a percepção 

sensorial, coordenação motora fina, habilidade de 

segurar, jogar para o alto; interagir com a família no 

momento da brincadeira e imaginação.   

Em um ambiente com espaço amplo disponível, de 

preferencia no quintal, os pais ou responsáveis junto 

com a criança, devem fazer uma roda e sentarem no 

chão. Neste momento, o adulto vai conversando e 

confeccionando o aviãozinho de papel para criança. 

Demonstre como se pode brincar jogando o 

aviãozinho para o alto. Direcione a criança, 

respeitando o seu ritmo. Deixe que ela brinque usando 

sua imaginação livremente.  

Observação: Atenção, com as crianças menores para 

não colocarem o papel na boca. Se ela ainda não 

conseguir brincar com o aviãozinho de papel, o adulto 

que irá mostrar para ela jogando o aviãozinho para o 

alto, trabalhando a atenção e imaginação da criança. 

-Link: (Musica: Nosso Avião- Patati Patatá)  

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

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


 
SEXTA-
FEIRA 
04/06 

 
50 min 

 

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

Atividade: Baile à fantasia  
 
Nesta atividade a criança irá desenvolver a 

coordenação motora, movimentos de diferentes ritmos, 

equilíbrio, oralidade e interação com a família no 

momento da atividade.   

Em um ambiente com espaço disponível, os pais ou 

responsáveis, deve providenciar as musicas e deixar 

tudo pronto para tocar; colocar a fantasia na criança e 

se fantasiar também. Neste momento todos juntos que 

vão participar do Baile à fantasia, vão dançar, pular, 

cada musica de uma maneira diferente. Estimule e 

direcione a criança dançando junto com ela e depois 

deixe dançar livremente.  

*Observação: As crianças menores que não andam 

ainda podem dançar no colo do responsável curtindo 

os movimentos e as músicas. 

Link: 

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

Link:(Músicas infantil) 

https://www.youtube.com/watch?v=cjONzZPJONc&list

=PLd6Dzpb_R5XpHEmL3z0m8vE_rLgsTgI6b  

 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação; 

Traços, sons, cores e formas; O eu, O outro, O nós; Corpo, gestos e movimentos;  

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

conhecer-se. 

TEMÁTICA DA SEMANA: Dia de brincar. 

https://www.youtube.com/watch?v=HojWCcxdgSg
https://www.youtube.com/watch?v=cjONzZPJONc&list=PLd6Dzpb_R5XpHEmL3z0m8vE_rLgsTgI6b
https://www.youtube.com/watch?v=cjONzZPJONc&list=PLd6Dzpb_R5XpHEmL3z0m8vE_rLgsTgI6b


 


