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  ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO
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PLANO DE AULA SEMANAL  07 DE JUNHO  À 11 DE  JUNHO

PROFESSORES(AS): Roberta, Luciana P., Hilma e Nubia.

Fortalecimento de Vínculos, Desenvolvimento Sócio emocional

TEMA: FESTA CULTURAL

 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL)
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30 min.

Campo de Experiências: Escuta, fala, 
pensamento e imaginação.

Objetivo: Criar e contar histórias oralmente, 
com base em imagens ou temas sugeridos. 
(Ei02EF06).

Através da festa cultural podemos desenvolver um trabalho de 
identificação regional e cultural brasileiro através de festividades 
nacionais, pratos típicos, danças e costumes do folclore regional, 
onde as crianças possam conhecer um pouco mais das matrizes 
étnicas e culturais que formam a identidades nacional. A mesma 
pode culminar em um festival de folclore das regiões brasileiras, 
esta cultura vem sendo transmitida de geração para geração.

Atividade: História da festa junina.

https://youtu.be/lgz6wAzgeQA 

Desenvolvimento: Vamos sugerir que assistam o link do "Bento e 
Totó - Arraiá do Bento" , em seguida converse com seu filho o que
é festa junina. Não esqueçam de registrarem este momento com 
vídeo, fotos, áudio, um breve comentário e enviar no grupo!

Recurso: Vídeo do youtu.be, celular, televisão e computador.
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30 min.
Campo de Experiências: O eu, o outro e o 
nós.

Objetivo: Resolver conflitos nas interações e 
brincadeiras, com a orientação de um adulto.
(EI02E007).

Atividade: Brincadeira Pescaria

https://youtu.be/Lo0YlWJhHVA 

Desenvolvimento: Explique para as crianças que vocês irão 
realizar uma brincadeira típica da festa junina “A Pescaria”. Peça a
ajuda da criança para segurar os materiais ajudando na montagem
da brincadeira, em seguida coloque no chão a bacia com água, 
em um nível suficiente para que os objetos fiquem boiando, peça 
para criança colocar dentro da bacia os objetos que estão 
segurando. Auxilie a criança durante a brincadeira e a estimule a 
pescar todos os objetos. Crie e recrie usando a sua criatividade 
com o material que estiverem em casa. Não esqueçam de 
registrarem este momento com vídeo, fotos, áudio, um breve 
comentário e enviar no grupo!

Recurso: Vídeo youtu.be, computador, celular, televisão, bacia ou 
balde grande, tampinhas de garrafa, bolinha de Piscina, diversos 
brinquedos pequenos e peneira ou Escumadeira. 

https://youtu.be/Lo0YlWJhHVA
https://youtu.be/lgz6wAzgeQA
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30 min.
Campo de Experiências: Corpo, gestos e 
movimentos.

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

Atividade: Brincadeira de sopro.

Desenvolvimento: Ajude o seu filho a picar e amassar papel 
branco (sulfite ou folha de caderno) junto com ele sopre a bolinha 
de cima da mesa, em seguida faça uma deliciosa pipoca com seu 
filho. Crie e recrie usando a sua criatividade com o material que 
estiverem em casa. Não esqueçam de registrarem este momento 
com vídeo, fotos, áudio, um breve comentário e enviar no grupo!

Recurso: Papel branco (sulfite ou folha de caderno) e figura.
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30 min.
Campo de Experiências: Espaços, tempos, 
quantidades, relações e transformações.

Objetivo: Utilizar conceitos básicos de 
tempo(agora, antes, durante, depois, ontem, 
hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, 
devagar). (EI02ET06).

Atividade: Brincadeira do ovo na colher.

Desenvolvimento: Junto com seu filho cozinhe um ovo e brinque 
da brincadeira da colher, em seguida coloque duas cadeiras uma 
longe da outra e peça para seu filho andar de uma cadeira para 
outra segurando o ovo na colher. Crie e recrie usando a sua 
criatividade com o material que estiverem em casa. Não 
esqueçam de registrarem este momento com vídeo, fotos, áudio, 
um breve comentário e enviar no grupo!

Recurso: Ovo, cadeiras e colher.
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30 min.

Campo de Experiências: Corpo, gestos e 
movimentos.

Objetivo: Explorar formas de deslocamento 
no espaço (pular, saltar, dançar) 
combinando movimentos e seguindo 
orientações. (EI02CG03).

Atividade: Dança da laranja.

https://youtu.be/MgG13r2fVOw
 
Desenvolvimento: Junto com seu filho dance ao ritmo da música 
“Pula pipoquinha-Bob Zoom (vídeo infantil musical oficial)” com 
uma laranja na testa. Crie e recrie usando a sua criatividade com o
material que estiverem em casa. Não esqueçam de registrarem 
este momento com vídeo, fotos, áudio, um breve comentário e 
enviar no grupo!

Recurso: Laranja, figura e vídeo do youtu.be

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: :"O EU, O OUTRO E O NÓS"; 
"CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS"; TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS"; ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO"
E "ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES”.

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: EXPLORAR, EXPRESSAR, CONVIVER E 
BRINCAR.

https://youtu.be/MgG13r2fVOw

