
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021

TURMA: B1A / B1B

PLANO DE AULA SEMANAL DE 07 à 11 de JUNHO( Semana 14)

PROFESSORES (AS): BIA VIVIAN, ROSANGELA, LENI, FABIANA, VALQUÍRIA                     TEMA:  CONSOLIDAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL

B1B SELMA, ROSARIA, RUTE, EDIVALDA, VANESSA E JULIANA

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL)

DIAS DA
SEMANA

TEMPO
ESTIMADO

PARA
REALIZAÇÃO

DAS
ATIVIDADES

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS

SEGUNDA-
FEIRA

APROX.
40 MIN

(EIO1EFO6)

Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos,

gestos, balbuciações, falas e outras formas de expressões.

ATIVIDADE: VÍDEO BIBI E A NATUREZA.

Em um ambiente tranquilo e aconchegante em sua casa, junto com a

criança aprecie o vídeo “BIA E A NATUREZA”. Após assistirem o vídeo,

converse com a criança,perguntando o que ela mais gostou . Aponte os

personagens da história, entre outras perguntas que poderão estimular

a memória do pequeno. As habilidades cognitivas aprendidas na

infância são de extrema importância, pois elas possibilitam a condição

da criança em lidar com diversas situações. Essa atividade tem como

função estimular, perceber, integrar, compreender e responder

adequadamente a todos os estímulos do ambiente que o cerca.

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=9LE6i1D1tqg

https://www.youtube.com/watch?v=9LE6i1D1tqg


TERÇA
FEIRA

APROX.
1 HORA

(EI01ET03):

Explorar o ambiente pela ação e observação,

manipulando, experimentando e fazendo

descobertas.

ATIVIDADE: OBSERVAR A NATUREZA.

A proposta desta atividade é de observar a natureza com a

criança, pode ser fazendo um pequeno passeio na rua onde mora,

olhar pela janela de casa, observar uma planta existente na

residência, etc. Interaja com a criança conversando e

mostrando-lhe detalhes da natureza, como árvores, formigas,

flores, etc. Nomear tudo o que observa, e se possível deixar que a

criança toque sentindo a textura e propriedades. As crianças

pequenas aprendem por meio de suas ações de explorações,

investigações e observações.

QUARTA
FEIRA

APROX.
40min

(EI01EF02)

Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a

apresentação de músicas.

ATIVIDADE: CONHECENDO A FLORESTA

Preparar um ambiente calmo e aconchegante para que a criança

possa assistir ao vídeo " como é verde na floresta - do mundo

Bita” Dessa forma, estará estimulando a imaginação, observação e

percepção da criança para com os animais da floresta. Não

esqueça de registrar o momento com fotos ou vídeos e nos enviar

no grupo do Whatsapp.

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=2ZB6dQ-Fjho

QUINTA
FEIRA

APROX.
1H 30 MIN

(EI01ET03)

Explorar o ambiente pela ação e observação,

manipulando, experimentando e fazendo

descobertas.

ATIVIDADE: CUIDAR DO MEIO AMBIENTE

Para consolidarmos um ambiente saudável temos que pensar no

presente e no futuro, sendo assim reserve um local tranquilo e

assista o vídeo com a criança, fazendo interações da importância

de cuidar e preservar do meio em que vivemos, desde pequenos

as crianças desenvolvem bons hábitos com as práticas por elas

desenvolvidas.

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=5Hdjj7v_L6k

https://www.youtube.com/watch?v=2ZB6dQ-Fjho
https://www.youtube.com/watch?v=5Hdjj7v_L6k


SEXTA
FEIRA

APROX.
30 min.

(EI01CG03) 

Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e

animais.

ATIVIDADE: IMITAR SONS DE ANIMAIS

Num lugar sossegado da casa inicie um diálogo com a criança

explicando brincadeira divertida (imitar os sons dos animais), Ex:

passarinho, cachorro, gato, sapo, pato, entre outros, use a

imaginação. Estimular a criança oralmente contribui com o

desenvolvimento da fala construindo seu vocabulário linguístico.

Se a criança tiver brinquedos em formas de animais utilize para

enriquecer a atividade. Não esqueça de nos enviar os registros

desta atividade divertida.

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: “ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO / ESPAÇOS, TEMPOS,
QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES / CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS.

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: CONVIVER, BRINCAR, EXPLORAR, EXPRESSAR, CONHECER-SE

________________________________________________________________________________________________________________________________________


