
  
 

     
   
 
 PROFESSORES: Adriana de Paula, Andréa Baltazar, Andréa Correia,Luciana Pexirile, Maria de Lourdes, 
Martina,Nice,Regina,Sandra,Zilda 
 
TURMA: Maternais A e B 
  
PLANO DE AULA SEMANAL DE 07 a 10 de junho de 2021.                                             

                                      
 EDUCAÇÃO INFANTIL  INTEGRAL 

 
 
 

DIAS 
DA 
SEMA
NA 

TEMPO 
ESTIMAD
O PARA 
REALIZA
ÇÃO DAS 
ATIVIDAD

ES 
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APRENDIZAGEM E 
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ATIVIDADE/ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES 
DIDÁTICAS 

 
SEGUN

DA-
FEIRA 

07/06/21 

         60 

   MINUTOS 

 (EI02EF03) Demostrar interssse e atenção ao ouvir a 
leitura de histórias e outros textos diferenciando escrita de 
ilustrações e acompanhando com orientação do adulto-
leitor a direção da leitura. 
 
 
 

 Vídeo- Lixo não se joga no chão, isto é falta de 

educação. 

  Se possível, reunir  toda a família para assistir ao vídeo  e 

em seguida fazer uma roda de conversa sobre o que 

assistiram . 

Através desta conversa, explicar  para a criança a 

importancia da separação do lixo para a boa conservação 

do meio ambiente 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=5Hdjj7v_L6k 
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TERÇA-
FEIRA 

08/06/21 

      50 

MINUTOS 

 (EI02CG05) desenvolver progrssivamente as habilidades 
manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, 
rasgar, folhear, entre outros.. 

 Video- Tinta caseira para crianças. Nesta atividade , a 
criança deverá assistir ao vídeo citado acima e  com o auxilio 
do adulto confeccionar a tinta . 
  Através desta atividade a criança aprenderá a reconhecer 
algumas cores e também possibilita o contato com diferentes 
materiais. 
 
 Link: https://www.youtube.com/watch?v=EiZU2aL6el0 
 

 
QUART
A-FEIRA 
09/06/21 

  
 

  (EI02TS02) Utilizar materiais variados com 
possibilidades de manipulação (argila, massa de 
modelar). Explorando cores, texturas, superfícies, planos, 
formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. 

  Vídeo- As cores das lixeiras da coleta seletiva para 
reciclagem na educação ambiental. 
  Após assitir ao vídeo, a criança deverá ser estimulada a 
confeccionar com o auxilio do adulto,  lixeirinhas com 
materiais disponíveis. 
 Você poderá usar caixas de leite, sucos,rolos de papel 
higienico,etc.  
 Além de aprender a  importância  em separar o lixo, a 
criança aprenderá as cores. 
 Links: https://www.youtube.com/watch?v=6ZFThc81_JU 
https://www.youtube.com/watch?v=ORjJ-TL3YtI 

 
 

 
QUINTA-

FEIRA 
10/06/21 

 

        60 

 MINUTOS 

 (EI02CG05) desenvolver progressivamente as 
habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 
pintar, rasgar,folhear, entre outros. 

História- “A Gotinha Plim Plim”Apresentar a história a 
criança, na sequência fazer perguntas pertinentes ao tema. 
Explique a importância de não desperdiçar a agua. 
De exemplos; fechar a torneira ao escovar os dentes,utilizar 
um copo; usar a descarga corretamente,ficar menos tempo 
no banho, etc. 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=AwzDA8oPNeo 
 

 
SEXTA-
FEIRA 

11/06/21 

 

        60 

  MINUTOS 

(EI02EF06) Criar e contar histórias oralmente, com base 
em imagens ou temas sugeridos. 

História-“ A sementinha que não queria nascer”.Realizar 
uma roda de história com a criança, mostrando para ele(a), 
as ilustrações do livro. Após o término, o adulto deverá fazer 
perguntas relacionadas à história.  
 Através  desta leitura,iremos abordar a importância das 
árvores para o meio ambiente.  



  
 

 O adulto deverá disponibilizar á criança um copinho plastico, 
algodão e dois ou tres grãos de feijão, em seguida, ponha os 
grão envolto no algodão e regue com água. 

Deixe o copo em local arejado e com a criança , observem 
todos os dias o desenvolvimento. 

Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=nACk0k3jeuw&t=11s 
 

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

imaginação/Corpo,gestos e movimentos/Traços, sons, cores e formas. 

 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES A SEMANA: Explorar, expressar,brincar,conhecer-se. 
 
 
TEMÁTICA DA SEMANA:   Conscientização socio ambiental 

 
 


