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PLANO DE AULA SEMANAL DE  17 À 21 DE Maio 

PROFESSORES(AS): Erika, Maria, Mariza, Regiane, Roseli e Vera _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

EDUCAÇÃO INFANTIL  (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

Tempo 
estimado 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUN
DA-

FEIRA 
50 min 

 
 Demonstrar imagem 

positiva de si e confiança 
em sua capacidade para 
enfrentar dificuldades e 
desafios; 

 
 Desenvolver 

progressivamente as 
habilidades manuais, 
adquirindo controle para 
pintar; 

 
 Classificar objetos, 

considerando determinado 
atributo (forma); 

 

Vamos iniciar assistindo ao vídeo musical: “Aprenda as Formas Geométricas”. 

Depois, o adulto vai desenhar em um papel, uma forma geométrica de cada vez e 
oferecer para criança pintar.  (utilize o material que tiver disponível em casa, giz de 
cera, canetinha, lápis de cor ou tinta.) Agora, coloque as formas, penduradas na 
parede, convide a criança a procurar pela casa objetos que tenham a mesma forma 
que as formas geométricas.  

 

 



TERÇA
-FEIRA 50 min 

 
 Desenvolver 

progressivamente as 
habilidades manuais, 
adquirindo controle para 
pintar; 

 Utilizar materiais variados 
com possibilidades de 
manipulação, explorando 
cores e formas; 

 

Vamos criar carimbos utilizando material reciclado. 

Com rolinhos de papel higiênico ou papel toalha, o adulto vai modelar o rolinho, 
para que criem as formas das figuras geométricas. 
Coloque tinta em um recipiente plano (tampa, pratinho...) e pode começar a 
carimbar no papel!!! 

 

QUAR
TA-

FEIRA 
50 min 

 
 Classificar objetos, 

considerando determinado 
atributo (forma); 
 

 Demonstrar imagem 
positiva de si e confiança 
em sua capacidade para 
enfrentar dificuldades e 
desafios; 

 

O objetivo do jogo é memorizar imagens rapidamente, de forma a desenvolver e 
aperfeiçoar o raciocínio, principalmente para crianças, através da criação de 
relações entre imagem e seqüência das cartas dispostas. Com regras muito 
simples, pode ser jogado por crianças de todas as idades. 

Vamos jogar!!! 

Jogo da memória - formas geométricas 

Acesse o link : https://wordwall.net/pt/resource/14444559 
 

QUINT
A-

FEIRA 
50 min 

 Dialogar com adultos, 
expressando seus desejos 
necessidades e opiniões; 

 
 Identificar relações 

espaciais (em cima, 
embaixo, do lado). 

 
 Respeitar regras básicas 

de convívio social nas 
interações e brincadeiras; 

 
 
 
 

Vamos começar assistindo ao vídeo: “A cidade das formas geométricas” 

Link do vídeo: https://youtu.be/vrMbowzuEoQ  

Pergunte, para ela o que achou da história? Deixe-a falar sobre os personagens ( 
as formas), expressar sua opinião. Na historia, um queria ser melhor que o outro, 
mas aprenderam que é importante respeitar o amigo, todos são importantes. Então 
pararam de brigar e um começou ajudar o outro. Converse com a criança sobre a 
importância do respeito mutuo e colaboração. 

Recorte as formas no papelão, Agora, peça para criança, montar objetos utilizando 
as formas geométricas, pode seguir os exemplos do vídeo e criar outras imagens. 

Durante este processo de criação, pergunte à criança a posição das peças que ela 
esta colocando, em cima, em baixo, do lado, para que ela desenvolva as noções 
espaciais.  



SEXTA-
FEIRA 50 min 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoje, vamos brincar com o jogo das formas geométricas.  

Primeiro assistam ao vídeo, com as instruções: https://youtu.be/DosZLflvS5g   
Adulto vai desenhar as quatro formas no chão, depois vai dando o comando, fala o 
nome da forma e a criança fica em cima do desenho, se ela errar terá que realizar 
uma atividade física ( polichinelo, pular com um pé só...). 
Lembrando que se não tiver o giz de lousa, pode desenhar as formas em folha de 
sulfite e colar a folha no chão, utilizando durex. 

 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O Eu, o Outro e Nós; Corpo, Gestos e Movimentos; Espaços, 
Tempos, Quantidades, Relações e Transformações; Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação; Traços, Sons, Cores e Formas;_____________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  Conviver, Participar, Explorar, expressar e conhecer-se; ________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 


