
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021

TURMA: B1A / B1B

PLANO DE AULA SEMANAL DE 14 a 18 de JUNHO( SEMANA 15)

PROFESSORES (AS): VIVIAN, ROSANGELA, LENI, FABIANA, VALQUÍRIA, SELMA,ROSÁRIA, RUTE,AMANDA, VANESSA E JULIANA

TEMA:  MEIO AMBIENTE E CERTIFICAÇÃO EMBAIXADOR  VERDE

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL)

DIAS DA
SEMANA

TEMPO
ESTIMADO

PARA
REALIZAÇÃO

DAS
ATIVIDADES

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS

SEGUNDA
FEIRA

APROX.
40min.

(EI01EF02)

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

Atividade:  Chamadinha / Hora do vídeo

Preparar um ambiente tranquilo e aconchegante para assistir a
chamadinha e após assistir o vídeo “Turma da Mônica cuidando do
meio ambiente”, junto com a criança. Destacando o que acontece na
história, a importância de cuidarmos do meio ambiente e assim
ensinando para a criança o respeito com o mesmo. Registre com fotos
ou filmagem

https://www.youtube.com/watch?v=mJ8nISBlqvE

TERÇA
FEIRA

APROX.
40 min.

(EI01ET03)

Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando,
experimentando e fazendo descobertas.

Atividade: Passeio e Regar as Plantas

Nessa atividade, leve a criança para o lado externo da casa, e mostre as
plantas destacando a cor verde,  fale dos cuidados que devemos ter
com elas, aproveite o momento para regar as  mesmas, assim a criança
em situações como passear e brincar com água, enriquece suas ações
com o meio. Registre com fotos ou filmagem.

https://www.youtube.com/watch?v=mJ8nISBlqvE


QUARTA
FEIRA

Aprox.
40 min

(EI01EF02)

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

Atividade: Vídeo Coleta seletiva

Nesta atividade o momento será para a criança apreciar e ouvir a
música, faça interação falando que devemos ter cuidados com o meio
ambiente, respeitando e cuidando para não termos problemas futuros.
Dessa maneira a criança inicia a linguagem (balbucios), observando o
adulto em suas conversas. Registre com fotos ou filmagem

QUINTA
FEIRA

APROX.
40 MIN.

(EI01TS02)

Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando
instrumentos riscantes e tintas.

Atividade: Confecção do brinquedo reciclável

Nessa atividade, use a imaginação, com materiais recicláveis que tenha
em casa. Pode ser copos plásticos, garrafas pets, etc.
E construa um brinquedo, por exemplo; boliche, chocalhos, cobrinhas,
etc. Registre com fotos ou filmagem.

SEXTA-FEIR
A

APROX
40 min

(EIO1EF06)

Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos,
gestos, balbucios, fala e outras formas de expressão.

Atividade: Hora do brincar

Em um ambiente tranquilo, ofereça o brinquedo que foi construído com
a sucata, nesse momento pode estar oferecendo outros tipos de sucata
que tiver em casa. Deixar a criança brincar despertando e estimulando o
seu faz de conta.

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: “ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO / TRAÇOS, SONS, CORES E

FORMAS/ ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES.

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

________________________________________________________________________________________________________________________________________


