
 

PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

                                                                                                                                         

  TURMA: BI                                                                                                                                                                                 DATA: 31 de maio a 04 de junho de 2021. 

 

PROFESSORES(AS): Ana, Elisângela, Regiane, Célia,  Josiane e Lucielma. 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

Conscientização/Meio Ambiente 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

Segunda-
feira 
31/05/
2021 

20mim. 

Campo de experiência: Escuta, fala, 
pensamento e imaginação: 
Objetivo de aprendizagem: (EI01EF06) 
Comunicar-se com  
outras pessoas usando  
movimentos, gestos,  
balbucios, fala e outras  
formas de expressão. 
 
 
 
 
 

Atividade: Plantio 
Materiais Necessários: 1 garrafa pet ( também pode utilizar  potes de 
Danone ou outras embalagens recicláveis), terra, grãos de feijão ou 
alpiste ou mudas de hortaliças (alface,  cebolinha,  salsinha, etc.), algodão 
caso utilize os grãos de feijão. 
Desenvolvimento: Nesta semana trabalharemos  uma temática de 
extrema importância, a preservação do meio ambiente. Desde pequenos  
é  importante o despertar da conscientização dos cuidados com a 
natureza e seus elementos e a maneira mas eficaz da criança aprender é  
através do exemplo, afinal ela reproduz o que o adulto faz.  
Então sugerimos que converse com ela de forma simples, ensine a jogar 
o lixo no lixo, a não desperdiçar água e alimentos, a reciclar, enfim, 
demonstrando de forma concreta nas atitudes do dia a dia. 



 Então vamos para a nossa atividade de hoje? 
Pegue a garrafa pet e recorte um pouco abaixo  do meio, faça furinhos no 
fundo, peça ajuda à criança para colocar terra no pote, permitindo que ela 
manuseie e explore, vá conversando explicando os passos e estimulando-
a a falar os nomes dos elementos que estão sendo utilizados. Em seguida 
ensine-a e auxilie para colocar as sementes ou mudas na terra. E junto 
com a criança vá aguando  dia a dia para que ela observe o crescimento  
da plantinha, não esquecendo  de dialogar então dos cuidados  que 
devemos ter com a natureza.  
Obs.: caso opte por sementes de feijão, utilize algodão para cobri-los e 
umedeça com água diariamente para que ele possa germinar. 
 

TERÇA
-FEIRA 
01/06/
2021 

30min. 

Campo de experiência: Traços, sons, 
cores e formas: 
Objetivo de aprendizagem: 
(EIO1TS03) "Explorar diferentes fontes 
sonoras e materiais para acompanhar 
brincadeiras cantadas, canções, músicas 
e melodias". 

Atividade: Instrumento musical com material reciclado. 
Os trabalhos com reciclagem na educação infantil demonstram na prática, 
a relevância da contribuição de cada um na conservação do meio 
ambiente. Por meio dessas ações, as crianças percebem seu papel como 
agentes e transformadores do meio e reconhecem os efeitos das suas 
atitudes no mundo em que vivem. Vamos então construir um, ou melhor, 
dois instrumentos musicais utilizando matérias recicláveis? Mãos á obra, 
separem em suas casas duas garrafas pet vazias de dois litros, e fita 
adesiva para decorar e tesoura. Será disponibilizado logo abaixo um link 
onde será apresentado o passo a passo da confecção de nossos 
instrumentos e como utiliza- lós nas brincadeiras com musicas. Depois é 
só se divertir utilizando o instrumento para cantar várias canções com seu 
filho (a). Envie-nos fotos e vídeos.  
https://www.youtube.com/watch?v=u104sLuOXpw&t=15s  

 

QUAR
TA-

FEIRA 
02/06/
2021 

30 min. 

Campo de experiência: Espaços, 
tempos, quantidades,  relações e 
transformações:  
Objetivo de aprendizagem:(EI01ET04) 
Manipular, experimentar, arrumar, 
explorar o espaço por meio de 
experiências de deslocamento de si e 
dos objetos.  
 
 

Atividade: Cuidando da Natureza 
Materiais necessários para essa atividade: embalagens vazias, 
garrafas pet de qualquer tamanho, potes vazios pode ser de Danone, 
latas vazias, papéis de balas e um cesto de lixo. 
Começaremos nossa atividade com as crianças assistindo ao vídeo da 
“Nina imagina- Natureza”, as crianças irão gostar é uma musiquinha muito 
legal falando sobre a Natureza e que devemos cuidar dela. Converse com 
sua criança sobre a importância de cuidar da Natureza, de não jogar lixo 
no chão, de não desperdiçar água, não poluir os rios, cuidar dos animais. 
Segue o link da musica: 

https://www.youtube.com/watch?v=u104sLuOXpw&t=15s


 
 

https://www.youtube.com/watch?v=G7ZxKmVbCrg  
Após, em qualquer lugar da sua casa ou se tiver um quintal onde tenha 
plantações que represente a Natureza, seria muito bom para a nossa 
atividade. Pegue os materiais que solicitamos: as embalagens vazias, 
garrafas e tudo que você conseguiu para essa atividade. Espalhe por todo 
o espaço e também coloque o cesto de lixo por perto. Faça isso sem que 
sua criança veja. Em seguida, chame-a e diga a ela que tem muito lixo 
espalhado na natureza, e que precisam cuidar. 
Incentive a jogar tudo no cesto de lixo e assim cuidar da Natureza e de 
tudo que vive nela. 
Faça uma grande festa com a criança, quando acabar de colocar tudo no 
cesto, bata palmas, abrace, beije sua criança, demonstre todo seu 
contentamento, assim ela aprenderá que temos que descartar o lixo no 
local certo. E cuidará sempre do Meio Ambiente. 
Com essa atividade a criança estará organizando e explorando o espaço, 
por meio do seu deslocamento e dos objetos, aprendendo a cuidar da 
Natureza. 
 

QUINTA
-FEIRA 

03/06/
2021 

 

 

 

 

SEXTA-
FEIRA 

04/06/
2021 

 

 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=G7ZxKmVbCrg


 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Escuta, fala, pensamento e imaginação; 

Traços, sons, cores e formas; Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações; Corpo, gestos e movimentos. 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Explorar, participar, brincar, conhecer-se, 

conviver e expressar. 

PROJETO LEITURA: Tatu Balão 

Segue o link: https://www.youtube.com/watch?v=oKdFoKD_MRU  

31/05/21 – Segunda-feira: Atividade baseada na pág.60  do Currículo Municipal. 

01/06/21 – Terça-feira: Atividade baseada na pág. 57 do Currículo Municipal  

02/06/21 – Quarta-feira: Atividade baseada na pág. 62 do Currículo Municipal. 

 

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

