
 

E.M. Herbert José de Souza 
Rua Fagundes Varela, 35 – Jardim Caçula 

Fone: 4824 4337 – e-mail: em.herbert.jose.souza@ribeiraopires.sp.gov.br 
 

TURMA: BIA e BIB 

PLANO DE AULA SEMANAL DE  07 À 11 JUNHO 

PROFESSORES(AS): ALANE, ALINE, ANDREIA, ARLETE, CAMILA, CLÉIA, HILDÊNIA, IVIA, JOSÉ ALBERTO, MARIA VANUSIA, MARJORIE, PAMELA. 

EDUCAÇÃO INFANTIL (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

Tempo 
estima
do 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUN
DA-

FEIRA 

50 
min 

 
 

EI01EO03) 

Interagir com crianças da mesma faixa 

etária e adultos ao explorar espaços, 

materiais, objetos, brinquedos. 

 

 
Tema da Atividade da semana: Coordenação motora e os números. 

Olá família, tudo bem com vocês? Nesta atividade vamos trabalhar “número e quantidade”. 
Nesta primeira atividade apresente o vídeo para a criança, depois use objetos ou brinquedos que 
tenham em casa mostrando a quantidade (1 carrinho, ou uma boneca, 2 carrinhos ou 2 bonecas).  

 
 
Link para assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Zi-cEMm3m9g 
 

TERÇA-
FEIRA 

50 
min 

 

(EI01CG01) 
Movimentar as partes do corpo para 

exprimir corporalmente emoções, 

necessidades e desejos. 

 
 
 

Atividade:” Os números em nossas mãos”. 
Apresente o vídeo para a criança, incentive a repetir os gestos do vídeo com as mãos, ou apenas 
ajude-os a mostrar os números com os dedos conforme ouvem o vídeo. Após o fim do vídeo, toque 
os dedos da mão ou do pé da criança, repetindo os números. Pode ser até feito durante o corte da 
unha da criança, tornando a atividade de higienização lúdica, contando cada unha cortada. 
                                 
Link para assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=1zlTwy7iYZc 
 

QUART
A-FEIRA 

50 
min 

(EI01EF02) 
Demonstrar interesse ao ouvir a 
leitura de poemas e a apresentação 
de músicas. 

Atividade “Contando os brinquedos ao som da música de Mariana”. 
Apresente o vídeo a criança em seguida coloque vários brinquedos próximo da criança e uma caixa 
de papelão, e diga que é a vez da criança contar (fale o nome da Criança), vá pegando cada 
brinquedo entregando a criança e contando até colocar todos os brinquedos na caixa. Essa 
atividade pode ser feita todos os dias na hora de guardar os brinquedos que a criança usou durante 
o dia, assim ajudará a construir na criança uma rotina de organização dos seus próprios brinquedos.   

https://www.youtube.com/watch?v=Zi-cEMm3m9g
https://www.youtube.com/watch?v=1zlTwy7iYZc


  
Link para assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=c4PFecQPX98 

QUINTA-
FEIRA 

50 
min 

 
 

(EI01ET05) 
Manipular materiais diversos e 
variados para comparar as diferenças 
e semelhanças entre eles. 

 

 
Atividade “Empilhando latas”. 

 
Para esta atividade separe latas (copos ou recipientes) e incentive a criança a tentar empilha uma 
em cima da outra. Desafie a criança a equilibrar o maior número possível, para que trabalhe a 
coordenação motora. Lembre-se de repetir o numero de latas que a criança empilhar. 
 

SEXTA-
FEIRA 

50 
min 

 

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

                                     O meu, o seu e o nosso. 
Para a atividades de hoje vamos fazer uma atividade referente ao projeto “Ética e cidadania” que já 
estamos trabalhando no decorrer do bimestre. 
 
 Após assistir ao vídeo proposto abaixo os responsáveis irão escolher objetos, ou mesmo os 
cômodos da casa e apresentar a criança o espaço ou objeto que é dela, o que é seu e o que é de 
uso coletivo.  
Para isso escolhemos o vídeo meu, seu nosso do Mundo Bita. 
https://www.youtube.com/watch?v=FH4EDYF1frI 
 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:” O eu, o outro e o nós”, “Espaço, tempos, quantidades, relações e 

transformações”, “Corpo, gestos e movimentos”, “Traços, sons, cores e formas”. 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=c4PFecQPX98
https://www.youtube.com/watch?v=FH4EDYF1frI

