
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA:         B I A                                                                         SEMANA 14: 07 À 11/06/2021  

PROFESSORES (AS): Franceli, Geanne, Marina, Mirian, Renilda, Roseli.           

TEMA: MEIO AMBIENTE 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 
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(EI01EF03) 
Demonstrar interesse 
ao ouvir histórias lidas 
ou contadas, 
observando ilustrações 
e os movimentos de 
leitura do adulto-leitor. 
 
 
 
 

TEMA: MEIO-AMBIENTE 
ATIVIDADE: VÍDEO "TURMA DA MÔNICA - CUIDANDO DO MEIO-AMBIENTE" 
Recursos: celular ou computador                                                                                                                                                                                 
OLÁ, FAMÍLIAS!                                                                                                                         
Essa semana falaremos sobre a importância do meio-ambiente, de cuidar dele. 
Convide a criança para assistirem juntos ao vídeo descrito no link abaixo. Essa atividade permite 
que a criança já comece a ter alguma noção de cuidados com o meio-ambiente. 
https://youtu.be/mJ8nISBlqvE 
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(EI01EO03) 

Interagir com crianças 

da mesma faixa etária 

e adultos, ao explorar 

espaços, materiais, 

objetos e brinquedos. 

 

 

 

 

 

 

TEMA: MEIO AMBIENTE 
ATIVIDADE: CAIXA SENSORIAL                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
OLÁ, FAMÍLIAS! 

Nesta atividade convido vocês a fazerem uma caixa sensorial com elementos do meio 
ambiente, as crianças vão explorar e sentir as diferentes texturas que estarão na caixa. No 
link abaixo tem um vídeo onde ensina passo a passo como montar essa caixa, vocês podem usar galhos, folhas secas e 
verdes, flores, pedrinhas, o que tiverem em casa. Segue o link do vídeo .https://youtu.be/amuWwsJGAK4 

Essa atividade estimula a atenção, desenvolve a concentração e aguça a curiosidade 

https://youtu.be/mJ8nISBlqvE
https://youtu.be/amuWwsJGAK4
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(EIO1ET03) 
Explorar o ambiente 
pela a ação e 
observação, 
manipulando, 
experimentando e 
fazendo descobertas. 
 
 
 

                                          TEMA: MEIO AMBIENTE  
                                   ATIVIDADE: EXPLORANDO O MEIO AMBIENTE/ MEU FEIJÃOZINHO 
                                                      OLÁ FAMILIAS!!                                           
Nessa semana estamos trabalhando Meio Ambiente. Trouxemos duas opções de atividades para 
os bebês. 
1ª atividade: Leve o bebê a sentir o meio em que vive, em um espaço externo, deixe o descalço 
para sentir o chão de terra, a brisa do vento, o calor do sol que é tão importante no dia a dia. Esta experimentação e 
obsrvação pode ser diária. 
2ª atividade: é bem simples e fácil de fazer, sugerimos que separem alguns materiais como: 

 1 copinho descartável / copinho de danone ou 1 vidro; 

 Chumaço de algodão; 

 2 ou 3 grãos de feijão;  

 Água 

Como plantar: 

Umedeça o algodão em água e coloque-o forrando o fundo do copinho. Coloque 2 ou 3 grãos de feijão sobre o algodão; Ao 
iniciar a atividade, interaja com a criança dizendo o que vão fazer. Chamando-a pelo nome, você diz: Sabe o que vamos fazer 
com esses objetos? Vamos plantar um feijãozinho!!. Cada passo do procedimento, vai falando e mostrando para a criança o 
que está sendo feito. Depois que terminou mostre para ela e diz: olha como ficou!!!. E deixe a criança segurar um pouco. 
Mantenha o copinho com o feijão em lugar bem iluminado e no dia a dia vai molhando o algodão para que fique sempre 
úmido. A partir de 3 dias, é possível notar que o feijão começa, a germinar. A atividade permite acompanhar a germinação e 
o desenvolvimento da muda. Quando o feijão já estiver uma mudinha, com cerca de 20 cm, transfira-o para a terra ou vaso, 
para que a plantinha possa se desenvolver. Observar e aprender com a natureza é uma atividade extremamente divertida e 
importante na formação das crianças. OBSERVAÇÃO: Com os bebês bem pequeninos, sugerimos estimular o contato 
através do tato com as plantas ao seu redor. 
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(EI01TS01) 
 

Explorar sons 
produzidos 
com o próprio corpo e 
com objetos do 
ambiente. 

Tema: Meio Ambiente  
Atividade: Cuidando da Água. 
Vamos mostrar as nossas crianças como é importante cuidar, preservar e economizar a água, de uma 
forma muito divertida! Assistam ao vídeo e ofereçam as crianças objetos para produzem sons: 
colher, lata, potes plásticos, tampas de panelas e outros. 
Acompanhem batendo palmas, estalando a língua e os dedos, mostrando a eles que podemos usar nosso 
corpo para produzirmos sons. 
https://www.youtube.com/watch?v=og8q1Jnb_wY&ab_channel=AQUARELAKIDS 

https://www.youtube.com/watch?v=og8q1Jnb_wY&ab_channel=AQUARELAKIDS
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(EI01CG03) 
Imitar gestos e 
movimentos de outras 
crianças, adultos e 
animais. 

TEMA: Meio Ambiente.   
ATIVIDADE: Imitando a Natureza.                                                                                 
 Olá, famílias!                                                                                                                                                                  
Brincadeira de imitação é um recurso valioso para realizar com as crianças, pois desenvolve o 
aprendizado em todos os sentidos no dia a dia, como linguagem e a interação social.  
Chame seu filho pelo nome e convide-o para assistir nosso vídeo “Balançam sem cair”.  
https://youtu.be/esflzfK6CKA 
Incentive a criança repetir os movimentos sugeridos pelas professoras e explorar as possibilidades corporais. 
Para deixar esse momento bem confortável e feliz, olhe nos olhos da criança e cante a música:  

Letra da música: 
Lá lá lá lá lá lá,  lá lá lá lá lá lá 
Lá lá lá lá lá lá, lá lá lá lá, lá lá 

As árvores balançam, balançam, balançam. 
As árvores balançam, balançam sem cair. 

A linda flor se inclina, se inclina, se inclina. 
A linda flor se inclina, se inclina sem cair. 

Os passarinhos voam, sim voam, sim voam 
Os passarinhos voam, sim voam sem cair 

Os coelhinhos pulam, sim pulam, sim pulam, 
Os coelhinhos pulam, sim pulam sem cair. 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação /O Eu, O Outro e o Nós/ Espaços, Tempos, Quantidades, 
Relações e Transformações / Traços, Sons, Cores e Formas / Corpo ,Gestos e Movimentos. 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conviver/brincar/participar/explorar/expressar e conhecer-se. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/esflzfK6CKA


PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA:         Bercário I B e C                                          SEMANA: 14 

PROFESSORES (AS): Adriana, Andreia, Elva, Lucimar S., Lucimara, Nalva, Orlanda, Sandra, Tânia, Yolanda, Deise, Telma. 
 
                                                                                                                             Tema: Meio Ambiente 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 

SEMANA 

TEMPO 

ESTIMADO 

PARA 

REALIZAÇÃO 

DAS 

ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 
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(EI02EF05) Relatar 

experiências e fatos 

acontecidos, histórias 

ouvidas, filmes ou peças de 

teatrais assistidos. 

 Atividade: A SEMENTINHA. 

 

Olá famílias! Tudo bem com vocês?! 

Iniciamos mais uma semana com um tema muito importante que é sobre o meio ambiente. Afinal, falar sobre o meio 

ambiente na Educação Infantil é essencial para a formação de indivíduos responsáveis e 

conscientes de seu papel na preservação do planeta. Uma criança que aprende, desde cedo, que 

ela é parte da natureza e não proprietária dela terá uma relação muito mais sustentável com o 

meio ambiente. 

Vamos começar a atividade de hoje com uma história que as crianças vão adorar e aprender muito, 

que se chama: A sementinha!  

Quando o vídeo terminar explique para a criança a importância de cuidarmos das plantinhas, 

até porque muitas delas são nossos alimentos, explique que devemos cuidar da natureza com 

muito carinho! Não se esqueçam de nos mandar os registros da atividade e nos contar como 

foi! 

Link da História: https://youtu.be/cXeZwddQ9K8 

https://youtu.be/cXeZwddQ9K8
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 (EI02ET03) Compartilhar, 

com outras crianças, 

situações de cuidado de 

plantas e animais nos 

espaços da instituição e fora 

dela. 

Atividade: O pezinho de feijão 

Olá famílias! 

Agora que as crianças já sabem sobre a importância do nosso meio ambiente e de 

cuidarmos muito bem da natureza queremos propor uma experiência muito 

interessante que é a de plantar um pezinho de feijão. 

Explique à criança que para isso será necessário paciência, afinal plantar é uma 

brincadeira bem divertida e que trabalha justamente com esta espera.  

Com orientações do responsável, a criança deve tomar os devidos cuidados para que a plantinha cresça a cada dia! 

Diga à ela que será necessário plantá-la, colocar água, não deixar secar no sol, enfim observá-la a cada dia! 

Será necessário:  

● Copinho plástico, ou copiando de "Danone" 

● Algodão molhado  

● Grãos de feijão 

Como fazer: Coloque seu feijão sobre o algodão, coloque o copo em um local iluminado e não deixe o algodão 

secar. Vá colocando água sempre e aos pouquinhos. Mais ou menos em 3 dias a raiz começará a aparecer e um 

pouco mais tarde seu feijão vai começar a nascer. Enviem-nos fotos das etapas e nos contém o que as crianças 

acharam dessa grande experiência! 
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 (EI02EO01) Demonstrar 

atitudes de cuidado e 

solidariedade na interação 

com crianças e adultos. 

Atividade: Cuidando do Meio Ambiente 

Assista ao vídeo “Cuidando do Meio Ambiente” da Turma da Mônica com a criança e ao 

terminar explique para ela que cuidados simples como não jogar o lixo no chão, reciclar o 

lixo, não desperdiçar a água, cuidar das plantas e animais são atitudes que contribuem para a 

preservação do Meio Ambiente. Desta forma o planeta Terra não ficará doente e será 

saudável. Para isto basta que cada um de nós faça a sua parte, assim como a Mônica e o 

Cebolinha explicaram no vídeo. É necessário ensinar as crianças desde pequenas que para que o Meio Ambiente seja 

cuidado e preservado, mantendo assim o nosso planeta um lugar bom de viver e saudável. Essa atividade desenvolve 

conceitos de cidadania e responsabilidade social. Não se esqueça de registrar esse momento e nos enviar. Segue o link do 

vídeo https://youtu.be/mJ8nISBlqvE Sugerimos um passeio próximo de casa, sempre com máscara, também use uma 

luva ou sacolinha plástica para que a criança recolha alguns lixinhos da rua se houver, sempre orientando-a jogar no lixo. 

https://youtu.be/mJ8nISBlqvE
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(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. 

 

  Tema: Meio Ambiente             

Atividade: Acerte o lixo! 

Na atividade de ontem nós aprendemos com a Turma da Mônica que para o nosso planeta 

continuar saudável precisamos tomar atitudes sustentáveis de cuidados e preservação. Para essa 

atividade vocês vão precisar de uma garrafa de plástico grande como esta da foto abaixo ou uma 

caixa de papelão. Se for utilizar a garrafa basta cortar o meio da garrafa formando um buraco grande, se for utilizar uma 

caixa basta retirar a tampa. Pegue papéis variados, pode ser folha de jornal ou papel velho e peça para criança amassar 

formando bolinhas. Agora que está tudo pronto vamos começar a brincadeira: peça para criança tentar acertar as 

bolinhas dentro da garrafa ou da caixa. Enquanto a criança tenta acertar as bolinhas de papel, vá conversando com ela e 

explique que não podemos jogar lixo no chão e que devemos fazer igual ela está fazendo com as bolinhas e jogar no lugar 

certo, no caso a lixeira. Desta forma a criança aprende brincando os cuidados com o Meio Ambiente, e assim 

trabalharemos atitudes de preservação, sustentabilidade, responsabilidade e cidadania. Com essa atividade 

trabalharemos também o desenvolvimento motor e habilidades como atenção, concentração e percepção.   
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(EI02EO06) Respeitar regras 

básicas de convívio social 

nas interações e 

brincadeiras. 

 

Atividade: Conversa sobre Meio Ambiente. 

Na nossa atividade de hoje vamos aprender como podemos cuidar do Meio Ambiente. 

O responsável vai conversar com a criança que, nós seres humanos, temos o dever de 

cuidar do meio em que vivemos, explique que assim como a família cuida e protege 

suas crianças, devemos agir da mesma maneira com o Meio Ambiente, pois nos 

proporcionam alimentos, água e que precisamos das árvores para um ar mais puro, 

mencione que somos uma cadeia onde um precisa dos outros, assim todos os animais 

de todas as espécies devem ser preservados, se possível,  leve a criança no quintal de casa, para que ela possa observar os 

pássaros, as arvores, peça pra que ela escute e sinta o vento, tudo de maneira que faça a criança a compreender que 

também já tem sua responsabilidade com o meio, ajude-a a cuidar de uma plantinha colocando água ou alimentar um 

animalzinho. 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Escuta, fala, pensamento e imaginação, corpo, gestos e movimentos, espaços, tempos, 

quantidades relações e transformações e o eu, o outro e o nós. 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Brincar, conviver, participar, explorar, expressar e conhecer se. 

 

 

 

 

 


