
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MABEL CUNHA 

PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 
TURMA: Jardim l B – Planejamento Adaptado 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 21/06/2021 a 25/06/2021 Semana 16 

PROFESSORES(AS): Michelly  
EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (PARCIAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO ESTIMADO 
PARA REALIZAÇÃO 

Brincadeira 
Junina DAS 
ATIVIDADES 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 
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30 min. 
 

 

(EI03EF01) Expressar ideias, desejos 
e sentimentos sobre suas vivências, 
por meio da linguagem oral e escrita 
(escrita espontânea), de fotos, 
desenhos e outras formas de 
expressão. (EI03CG03) Criar 
movimentos, gestos, olhares e 
mímicas em brincadeiras, jogos e 
atividades artísticas como dança, 
teatro e música. 

Mundo Bita - São João do Bita https://youtu.be/ueTMLzcYcu0 

A família deverá assistir junto com a criança ao vídeo musical; 

A criança deverá dizer ou apontar para a figura que representa 

crianças brincando e junto com a família, deverá brincar com essa 

brincadeira. 
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30 min. 
 
 
 

(EI03CG02) Demonstrar controle e 

adequação do uso de seu corpo em 

brincadeiras e jogos, escuta e reconto 

de histórias, atividades artísticas, entre 

outras possibilidades. 

Brincadeira Junina: Boca do Palhaço 

https://youtu.be/ueTMLzcYcu0
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40 min. 

 
 
 

(EI03CG02) Demonstrar controle e 
adequação do uso de seu corpo em 
brincadeiras e jogos, escuta e reconto 
de histórias, atividades artísticas, entre 
outras possibilidades. 

: Torre de copos 
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40 min. 
 

(EI03ET07) Relacionar números às 
suas respectivas quantidades e 
identificar o antes, o depois e o entre 
em uma sequência. 
 

Receita Junina 

Receita de pipoca doce – Matemática: contando a quantidade de 

colheres que foram usadas para cada ingrediente da receita. 
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50 min.  

 

(EI03TS02) Expressar-se livremente 
por meio de desenho, pintura, 
colagem, dobradura e escultura, 
criando produções bidimensionais e 
tridimensionais. 
(EI03TS03) Reconhecer as qualidades 
do som (intensidade, duração, altura e 
timbre), utilizando as em suas 
produções sonoras e ao ouvir músicas 
e sons. 

Brincadeira Junina 

Pintura do rosto da criança 

Música de Festa Junina para crianças: 

https://youtu.be/cI-rFyUCAg8 

 

 

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

quantidades, relações e transformações; Traços, sons cores e formas, Corpo, gestos e movimentos.  

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conviver, Participar, Explorar, Expressar; Brincar 

 

 

https://youtu.be/cI-rFyUCAg8


 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MABEL CUNHA 

Nome do aluno:  Semana 16 

Professor: MICHELLY   Data: 21/06/2021 Turma: JARDIM ll B 

Campos de Experiência: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇAO, CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS 

 

Tema da semana: Resgatando Brincadeiras Infantis/ 

Festa Junina 

 

Mundo Bita - São João do Bita https://youtu.be/ueTMLzcYcu0 

A família deverá assistir junto com a criança ao vídeo musical; 

Conversar com a criança sobre o vídeo, relatando para ela que se trata de uma Festa Junina, que 

nessa época, em várias regiões, as pessoas costumam dançar quadrilha, fazem receitas deliciosas 

como pamonha, milho, bolo de milho, pipoca, enfeitam a festa com bandeirinhas e se divertem com 

muitas brincadeiras. 

• Pedir para a criança dizer ou apontar para a figura em que as crianças estão brincando  e se 

divertindo muito? Dizer para ela o nome dessa brincadeira.  

• Demonstre para a criança como se brinca, cozinhe um ovo e coloque em cima de uma colher. 

Desafie a criança a andar com a colher, sem derrubar o ovo no chão. 

           

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ueTMLzcYcu0


 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MABEL CUNHA 

Nome do aluno:  Semana 16 

Professor: MICHELLY  Data: 22/06/2021 Turma: JARDIM ll B 

Campos de Experiência: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
 

Vamos conhecer algumas brincadeiras juninas? E a brincadeira de hoje é “Boca do Palhaço” 

• Providenciem uma caixa de papelão, pode ser de sapato e algumas bolinhas de meias; 

• Faça uma abertura na caixa de papelão e decore como quiserem. Segue exemplo abaixo; 

• Depois de tudo pronto, combinem a distância que a criança deverá ficar do brinquedo para 

tentar acertar a bolinha na boca do palhaço.   

 

 

https://acrilex.com.br/portfolio-item/boca-de-palhaco/ 

 

 

 

 

 

 

https://acrilex.com.br/portfolio-item/boca-de-palhaco/


 

 

 

 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MABEL CUNHA 

Nome do aluno:  Semana 16 

Professor: MICHELLY  Data: 23/06/2021 Turma: JARDIM ll B 

Campos de Experiência:  CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
 

A brincadeira de hoje é “Torre de copos” 

• Providenciem copos descartáveis e uma bolinha, pode ser de meia; 

• Com ajuda da família, a criança deverá fazer uma torre de copos descartáveis, com cuidado 

para não deixar cair; 

• Com a bolinha, a criança deverá ficar à uma distância de 1 metro e arremessá-la, tentando 

acertar a torre de copos; 

• Se a brincadeira for realizada com dois jogadores, vence aquele que derrubar mais copos.  

Boa sorte! 

 

 

https://www.tempojunto.com/2015/04/14/brincadeira-para-bebes-com-copos-descartaveis/ 

 

https://www.tempojunto.com/2015/04/14/brincadeira-para-bebes-com-copos-descartaveis/


 
 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MABEL CUNHA 

Nome do aluno:  Semana 16 

Professor: MICHELLY   Data: 24/06/2021 Turma: JARDIM ll  B 

Campos de Experiência: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES 

 

MATEMÁTICA: RECEITA  

• A nossa atividade de hoje é receita de PIPOCA DOCE. 

• O responsável deverá preparar a receita e a criança auxiliar no preparo. 

Atenção: no momento de levar o preparo ao fogo, deve ser feito por um adulto. 

• Incentive a criança adivinhar antes do preparo qual é a receita que será 

preparada a partir das ilustrações.  

• O responsável deverá ajudar a criança a contar quantas colheres de cada 

ingrediente serão usadas para preparar a receita. 

 

Ingredientes: 

 de sopa de   

 de sopa de  

 de sopa de  



 

 de sopa de   

 de sopa de     

                                                              

Modo de preparo: 

Colocar tudo na panela. Levar ao fogo baixo à médio, mexendo sempre devagar. A pipoca irá demorar 

um pouco para estourar. Desligar o fogo quando o intervalo de tempo entre os estouros da pipoca 

diminuir. Sua pipoca está prontinha para comer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achocolatado em pó 



 
 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MABEL CUNHA 

Nome do aluno:  Semana 16 

Professor: MICHELLY  Data: 25/06/2021 Turma: JARDIM ll B 

Campos de Experiência: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 

ARRAIÁ!! 

 

• Para finalizar o tema da semana, o responsável deverá caracterizar a 
criança de “caipira”; 

• Pinte o rosto da criança e tire fotos para compartilhar com a sua turma para 
fazermos um lindo mural dos alunos caracterizados de “caipira”! 

• Traje opcional.  
 
Aprecie a música: Música de Festa Junina para crianças - https://youtu.be/cI-rFyUCAg8 

Incentive a criança a cantar e dançar!! 

 
 

Boa diversão! 

 

Avaliação: A criança gostou do tema da semana? Se divertiu com as brincadeiras? Ajudou no 

preparo da receita? 

 

 

 

https://youtu.be/cI-rFyUCAg8

