
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 
  ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO

Rua José Fortes nº. 97 – Bairro Bocaina – Ribeirão Pires – São Paulo Cep 09426-090 
Fone:4827-5998  Fax:  4825-5814

E-mail: monteirolobato  em01@gmail  .com  

TURMA: Berçário II - SEMANA  17

PLANO DE AULA SEMANAL  28 DE JUNHO  À  01 DE  JULHO

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

Fortalecimento de Vínculos, Desenvolvimento Sócio emocional
TEMA: Recreação.

 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL)
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30 min.

Campo de Experiências: Traços, sons, cores
e formas. 

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

Recreação na Educação Infantil é um profundo desejo de valorizar
o lúdico e proporcionar momentos prazerosos de interação, onde o
aprendizado ocorra, porém de modo dinâmico, vivo. É brincando 
que ela adquire e forma conceitos, brincando que ela começa a 
interagir e a socializar-se a regra do jogo, a participação ativa e 
precisa enxergar o outro e analisar as próprias atitudes durante as 
atividades recreativas que fazem com que esses momentos sejam
amplamente enriquecedores.
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Atividade: Brincadeira o que é, o que é?

 

Desenvolvimento: Vamos realizar a brincadeira divertida, coloque 
no seu celular, televisão, computador uma imagem de um 
animalzinho, em seguida diga para a criança qual é o animal e 
junto com ela(e) emite o som que o animal faz. Exemplo gato, 
cachorro etc. Não esquecer de registrar este momento com vídeo, 
fotos, áudio, um breve comentário e enviar no grupo!

Recurso: Figuras
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30 min.
Campo de Experiências: O Eu, o outro e o 
nós.

Objetivo: Respeitar regras básicas de 
convívio social nas interações e 
brincadeiras. (EIO2EOO6)

Atividade: Brincadeira boliche.

Desenvolvimento; Coloque a garrafa Pet uma paralela a outra, em 
seguida  posicione o seu filho em frente das garrafas e peça para 
jogar a bola vibre quanto deixar cair uma garrafa. Não esquecer de
registrar este momento com vídeo, fotos, áudio, um breve 
comentário e enviar no grupo!

Recurso: Garrafa Pet, bola e figura.

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

Objetivo: Identificar e criar diferentes sons e 
reconhecer rimas e aliterações em cantigas 

Atividade: Brincadeira serra, serra, serrador.

“Serra, Serra, Serrador”
https://youtu.be/Cx_kfTo2NYU  

https://youtu.be/Cx_kfTo2NYU
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Desenvolvimento: Os familiares sentado no chão segura a mão do
seu filho faz o movimento de vai e vem seguindo ritmo da música 
“Serra, Serra, Serrador”. Não esquecer de registrar este momento 
com vídeo, fotos, áudio, um breve comentário e enviar no grupo!

Recurso: Link do youtu.be e figura.
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30 min.
Campo de Experiências: Corpo, gestos e 
movimentos.

Objetivo: Apropriar-se de gestos e 
movimentos de sua cultura no cuidado de si 
e nos jogos e brincadeiras. (EI02CG01).

Atividade: Brincadeiras de faz de conta “Passeio ao mar”. 

Desenvolvimento: Pegue uma caixa, um cone de papel higiênico, 
chapéu de jornal e convide o seu filho para brincar de um passeio 
ao mar. Crie e recrie usando a sua criatividade com o material que
tiver em casa. Não esquecer de registrar este momento com 
vídeo, fotos, áudio, um breve comentário e enviar no grupo!

Recurso: Caixa de papelão, cone de papel higiênico, jornal e 
figuras.
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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.


