
PLANO DE AULA SEMANAL - 2021
TURMA: BII

PLANO DE AULA SEMANAL DE 28/06 À 02/07 DE 2021.

PROFESSOR (AS): Andréia, Miriam, Sheila, Silvana, Tháis, Urcina, Lucimara, Renata Ribeiro, Silvia, Suely, Eliete, Maria, Renata Cristina, Rita, Roseane
Kátia, Patrícia, Denise, Tamara Dias.

EDUCAÇÃO INFANTIL - (INTEGRAL)
DIAS
DA
SEMA
NA

TEMPO
ESTIMADO

PARA
REALIZAÇÃ

O DAS
ATIVIDADES

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS

Segun
da-feir

a

15 minutos Dialogar com crianças e
adultos, expressando
seus desejos,
necessidades,
sentimentos e opiniões.

As atividades com as figuras geométricas estimula a atenção e a
discriminação visual são habilidades fundamentais, exercita a capacidade
de reconhecer, compreender e reproduzir conceito de simetria, de
quantidade, tamanho, fôrma, além disso, fornece a criança um recurso
visual fundamental na compreensão de informações abstratas quando
começarem a aprender a lógica de cálculos.
Atividade: vídeo formas geométricas.



Terça-f
eira

30 minutos Comunicar-se com os colegas
e os adultos, buscando
compreendê-los e
fazendo-se compreender.

Convide a criança para encontrar dentro de casa formas geométricas que
estão à nossa volta. Para iniciar a busca peça a seu filho que olhe toda a
casa, apresente a ele todos os objetos que apresentam formatos
geométricos. Não se esqueçam de registrar este momento com vídeos e
fotos.
Recurso: Objetos de casa (tampas, potes, panelas, portas, janelas,
parede, teto da casa entre outros).

Quarta
-feira

30 minutos Explorar formas de
deslocamento no espaço
(pular, saltar, dançar),
combinando movimentos e
seguindo
orientações.

No primeiro momento chame o seu filho para realizar esse divertido circuito
das formas geométricas, faça um desenho de um círculo, quadrado e
triângulo, com os materiais que estiverem disponíveis em sua casa.
Exemplo: giz, fita crepe, corda ou bambolê. Faça em um espaço na sala ou
no quintal de casa. Em seguida diga para seu filho que ao seu comando,
ele deverá se posicionar dentro das formas geométricas que vocês
falarem, Exemplo: Entre ou fique ao lado do círculo. Não se esqueçam de
registrar este momento com vídeos e fotos.
Recurso: giz, fita crepe, corda ou bambolê.

Quinta
-feira

20 minutos Manipular materiais diversos
e variados para comparar as
diferenças e semelhanças
entre eles.

Pegue três folhas de papel e desenhe o círculo, o quadrado e o triângulo
bem grandes. Incentive e estimule a criança a procurar as formas
correspondentes em seus brinquedos ou objetos de casa. Em seguida,
peça para ela colocar cada um no seu formato correspondente. Não se
esqueçam de registrar este momento com fotos e vídeos.
Recurso: Folhas de caderno, sulfite, caneta, brinquedos ou objetos.

Sexta-f
eira

30 minutos Plantão de dúvidas



CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Escuta, fala, pensamento e imaginação; O

eu, o outro e o nós; Corpo gestos e movimentos; Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações; Traços, sons, cores e

formas. DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Brincar, Participar, Conviver,

Conhecer-se, Explorar e Conhecer-se.


