
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO

2021
TURMA: BII

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

PROFESSOR (AS): Andréia, Miriam, Sheila, Silvana, Tháis, Urcina, Tamara, Lucimara, Renata Ribeiro, Silvia, Rosiane Katia, Suely, Eliete, Maria, Renata

Cristina, Rita, Patricia Leone.

EDUCAÇÃO INFANTIL - (INTEGRAL)

DIAS DA
SEMANA

TEMPO
ESTIMADO

PARA
REALIZAÇÃO

DAS
ATIVIDADES

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS

SEGU
NDA-
FEIR

A

20
MINUTO

S

Relatar experiências e fatos
acontecidos, historias ouvidas,
filmes ou peças teatrais assistidos
etc.

Vamos iniciar nossa atividade com a história :Bom dia todas as cores. O responsável irá
escolher um lugar tranquilo e aconchegante, acessar o link e deixar a criança bem calma
para a história, proporcionamdo um momento estimulador e prazeroso, depois pergunte a
criança qual cor que gosta mais, que cor e a roupa vestida no dia, que cor é a meia, chinelo
e etc.

TERÇ
A-FEI

RA

30
MINUTO

S

Utilizar diferentes fontes sonoras
disponíveis no ambiente em
brincadeiras cantadas, canções,
músicas e melodias.

Apos assistirem a historia, vamos ouvir e cantar a musica (Bento e totó) preparando o
ambiente onde a criança possa explorar, cantar e dancar.



QUA
RTA-F
EIRA

20
MINUTO

S

Classificar objetos, considerando
determinado atributo(tamanho,
peso, cor e forma).

O responsável escolhera um lugar confortável em sua casa, para dialogar sobre as cores
primarias com a criança, mostre objetos que tenhan as cores amarelo, azul, e vermelho.
Após, separe três cantinhos, cada um para uma cor, pode ser caixas de papelão, cadeiras,
baldes, tapetes e etc, e auxilie a criança a procurar objetos na casa que tenham as cores
primarias e colocar  no lugar correspondente.

QUIN
TA-FE

IRA

25
MINUTO

S

Desenvolver progressivamente as
habilidades manuais adquirindo
controle para desenhar, pintar,
rasgar, folhear, entre outros.

Poema quem mora nas casinhas: o responsável ira acessar o link e apresntar para a
criança o poema das cores primarias, após desenhara com a criança em folha de sulfite,
caderno, o que tiver em casa, as casinhas e depois colorir, com giz, lápis de cor, ou tinta
cada uma de uma cor, amarelo, vermelho e azul.

SEXT
A-FEI

RA

20
MINUT
OS

Apropriar se  de gestos e
movimentos de sua cultura no
cuidado de si e nos jogos e
brincadeiras.

Vamos brincar de desfile de modas? A criança junto com o responsável irão colocar roupas
nas cores primarias, colocar um musica bem legal e ir para a passarela, pode ser roupas
das mamãe, do papai, da irma, da vovó, e etc

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO;
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMA; CORPO, GESTOS E MOVIMENTO
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: EXPRESSAR, CONHECER, CONVIVER, PARTICIPAR E
EXPLORAR, BRINCAR.


