
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: BIIA 
PLANO DE AULA SEMANAL DE: 07/05/2021 À 11/06/2021 

VIVER INTERAGIR E COMPARTILHAR 
                                                                                                                                                                                                 

 
 
PROFESSORES(AS):   SANDRA, LEILA, ROSANGELA, LOURDES, ELISANGELA, MARIA JOSÉ, DANIELA E ADRIANA 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL)  

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO ESTIMADO 
PARA REALIZAÇÃO 
DAS ATIVIDADES 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-
FEIRA 

20 minutos 
 

(EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos 

de sua cultura no cuidado de si, nos jogos e 

brincadeiras 

OBJETIVO: Explorar movimentos durante a 
brincadeira e compartilhar com seus amigos 
brinquedos. 

Clip Musical 
Em um lugar acolhedor iremos assistir ao vídeo: “A Turma do Seu Lobato - 
Compartilhando os Brinquedos”, em seguida faremos uma roda de conversa 
sobre o tema proposto. 
Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=0S31Xi1flO8  
 

 

TERÇA-
FEIRA 

1 hora 

(EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e 
solidariedade na interação com crianças e 
adultos. 
Objetivo: Promover ações cuidadosas e 
respeitosas, servindo como referência positiva, 
incentivando as crianças a terem atitudes de 
partilha de roupas e brinquedos. 

Dia do desapego 

Essa atividade tem como objetivo ensinar valores importantes para as 
crianças como empatia e solidariedade por do incentivar  

https://www.youtube.com/watch?v=0S31Xi1flO8


QUARTA-
FEIRA 

 15 minutos 

(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. 
OBJETIVO: Desenvolver a coordenação motora e 
equilíbrio. 

Andar sobre os pés 

Convide a criança para que descalço suba em seus pés e caminhem juntos 
pela casa ou quintal. 

QUINTA-
FEIRA 

       30 minutos 

 (EIO2CGO5) Desenvolver progressivamente as 
habilidades manuais, adquirindo controle para 
desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

 
Objetivo: Desenvolver a coordenação motora 
fina, percepção tátil e visual, estimular o 
movimento de pinça, trabalhar autonomia, 
imaginação, concentração, atenção, quantidade, 
cores, noção espacial e noções de grandeza. 

Varal de roupas 
A proposta de hoje é uma forma divertida da criança reproduzir situações do 
seu dia a dia nas brincadeiras de faz-de-conta e estimular por meio dos 
pregadores, a fazer o movimento de pinça, que é capacidade de juntar o 
dedinho polegar com o indicador. 

SEXTA-
FEIRA 

        20 minutos 

(EI02EO06) Respeitar regras básicas de convívio 
social nas interações e brincadeiras. 
 
OBJETIVO: Descobrir e se apropriar das regras 
básicas de convívio social em brincadeiras. 

Brincadeira de roda ciranda 
Escolha um local espaçoso e convide a criança para brincar, primeiro segure 
suas mãos fazendo uma grande roda, em seguida é só começar a cantar e 
girar seguindo os comandos da música. 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Corpo, gestos e movimentos; O eu, o outro e o nós. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Participar ativamente com adultos e crianças das atividades propostas; Conhecer-

se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo imagem positiva de si e de cuidado e solidariedade; Brincar de diferentes formas, estimulando a 

criatividade e a imaginação; Conviver com outras crianças e adultos, ampliando o seu conhecimento; Explorar movimentos, gestos e sons. 

 

 

 



PLANO DE AULASEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Berçário BIIB 
PLANO DE AULA SEMANAL DE: 07/06 a 11/06/2021 

VIVER INTERAGIR E COMPARTILHAR 
 

                                                                                                                                                                                                

PROFESSORES(AS):  Carmem, Fernanda, Antônia, Deise, Cristiane e Adriana  
EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL)  

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO ESTIMADO 
PARA 

REALIZAÇÃO DAS  
ATIVIDADES 

 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUN
DA-

FEIRA 

1 hora 
 

(EI02TS03) Utilizar 
diferentes fontes sonoras 
disponíveis no ambiente em 
brincadeiras cantadas, 
canções, músicas, e 
melodias. 

ATIVIDADE: “Solidariedade não tem idade” 

Por meio desta atividade será desenvolvido sentimentos como: empatia, solidariedade e também 

estimular a oralidade. Ensinar a importância das boas atitudes em ajudar o próximo e desejar um 

mundo melhor. 

TERÇA-
FEIRA 

1H 

(EI02E003) Compartilhar os 
objetos e os espaços com 
crianças da mesma faixa-
etária e adultos. 

ATIVIDADE: Aprendendo a compartilhar 
Por meio desta atividade a criança vivenciará e terá a atitude de compartilhar, começando a 
desenvolver boas ações com o outro. Dessa forma irá compreender noções aritmética grande, 
médio e pequeno e que conforme crescem pertences como roupas e calçados não servirão mais. 
 



QUART
A-FEIRA 

1H10mt  

(EI02ET05) Classificar 
objetos, considerando 
determinado atributo 
(tamanho, peso, cor, forma 
etc.) 

 
 

ATIVIDADE: Noções de tamanho: Pequeno e grande 

Nesta atividade a criança irá desenvolver noções de grandeza, e ampliar a capacidade de 

observação, de forma dinâmica utilizando roupas ou sapatos, ao realizar comparação entre grande 

e pequeno com isto será estimulado também percepção visual, ao fazer comparação. 

 

QUINTA
-FEIRA 

50minutos   

(EI02EO01) Demonstrar 

atitudes de cuidado e 

solidariedade na interação 

com crianças e adultos.  

 
 

ATIVIDADE: Hora de arrumar- 
 Por meio da atividade hora de arrumar, tendo como o simples brincar faz bem e estimula o 
desenvolvimento físico e mental das crianças e sabemos que é impossível brincar sem fazer bagunça 
que é saudável também. Fazendo que ao ver aquele monte de brinquedos espalhados e a rejeição 
da criança em recolher e organizar o que espalhou. Torna-se um ato simplório e rotineiro 
desenvolvendo o senso de se crescer convivendo com organização e responsabilidade. Assim 
vamos convidar a criança para acompanhar e cantar junto com o clipe musical como forma de 
incentivá-las no momento do guardar. Link: https://youtu.be/JtYrmQ3YM7 

SEXTA-
FEIRA 

  1h 

(EI02EO01) Demonstrar 

atividades de cuidado e 

solidariedade na interação 

com crianças e adultos.  

 

ATIVIDADE: Compartilhando alimentos  

 Por meio da atividade, conscientizar às crianças dentro do seu universo cotidiano, das diversas 
situações que envolvem o sustento alimentar, com incentivo a atitudes boas que ajudam o próximo 
compartilhando alimentos com quem necessitam. Estimular um comportamento solidário em nossas 
crianças com pessoas próximas de sua convivência.  

 

 
 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações; o eu, o 
outro, o nós; traços, sons, core e formas. 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: CONVIVER- com outras crianças e adultos; BRINCAR de diversas 
formas; PARTICIPAR ativamente com adultos e outras crianças; EXPLORAR movimentos, gestos, sons; EXPRESSAR suas necessidades; CONHECER-SE e 
construir sua identidade. 
 

 

https://youtu.be/JtYrmQ3YM7

