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PLANO DE AULA SEMANAL DE 19 A 23 DE JULHO DE 2021                                                         

                                      EDUCAÇÃO INFANTIL  INTEGRAL 

 

DIAS DA 

SEMANA 

TEMPO 

ESTIMADO 

PARA 

REALIZAÇÃO 

DAS 

ATIVIDADES 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

ATIVIDADE/ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-

FEIRA 
 1h 30 minutos 

(EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de 

si e confiança em sua capacidade para 

enfrentar dificuldades e desafios. 

Atividade: Transferência de líquidos e grãos 

Estratégias: Nesta atividade, o adulto deverá oferecer à criança 

um pote com grãos (arroz, feijão, macarrão) e outro pote vazio, 

em seguida incentivá-la a transferir o conteúdo de um pote para 

o outro repetidamente, oferecer, também, uma jarra ou copo 

com água e outra vazia para que a criança replique a atividade 

com maior grau de dificuldade. 

https://youtu.be/dHHJq_aEmTM  
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https://youtu.be/dHHJq_aEmTM


Contribuições didáticas: Oportunizar situações que 

desenvolvam a autonomia, concentração, coordenação a fim de 

que se torne cada vez mais apta em movimentos necessários 

na rotina cotidiana.  

 

TERÇA-

FEIRA 
1h30 minutos 

(EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de 

si e confiança em sua capacidade para 

enfrentar dificuldades e desafios. 

Atividade: Vamos nos alimentar sozinhos? 

Estratégias: Construir um jogo americano em papel ou tecido, 

desenhando a delimitação de espaço do prato e talheres, 

permitir e orientar a criança sobrepor os utensílios sobre o 

desenho e alimentar-se sozinha explorando sabores e texturas 

com autonomia. 

Contribuições didáticas: Vivenciar diferentes experiências 

que desenvolvem autoconfiança, independência, força e 

coordenação motora, além de sentir-se confortável com 

diferentes texturas e características dos alimentos. 

QUARTA-

FEIRA 

60 minutos (EI02CG04) Demonstrar progressiva 

independência no cuidado do seu corpo. 

Atividade: Escolhendo a própria roupa 

Estratégias: Oferecer à criança duas ou três possibilidades de 

combinações de roupa para que ela possa decidir-se e vestir-

se sozinha guiada pelo adulto. 

Contribuições didáticas: Oportunizar a aprendizagem de 

tomada de decisões sobre sua própria vida, equilíbrio corporal 

enquanto troca de roupa e novas descobertas a partir do 

incentivo à autonomia. 

 



QUINTA-

FEIRA 
60 minutos 

(EI02CG04) Demonstrar progressiva 

independência no cuidado do seu corpo. 

Atividade: Escovando os dentes  

Estratégias: Nesta atividade o adulto responsável deverá 

envolver a criança em um momento lúdico utilizando uma 

escova para escovar os dentes de um brinquedo, enfatizando a 

importânica de mantê-los limpos para uma rotina de higiene 

saudável, levá-lo na hora da escovação da criança para que ela 

perceba que esse hábito é bom para todos. Envolvê-la no 

processo da escovação permitindo que ela abra o tubo de 

creme dental, coloque-o na escova e lave-a ao final. 

Contribuições didáticas: Proporcionar que a criança conheça 

e compreenda a importância de uma boa higienização bucal, 

criar hábitos de higiene e autonomia na escovação. 

SEXTA-

FEIRA 
1h 30 minutos 

(EI02EO02) Demonstrar imagem positiva 

de si e confiança em sua capacidade para 

enfrentar dificuldades e desafios. 

Atividade: Rotina do sono 

Estratégias: A rotina tem papel fundamental no 

desenvolvimento das crianças, pensando nisso, esta atividade 

foi planejada como rotina do sono e descanso após o almoço, 

pois enquanto elas dormem solidificam seus aprendizados. 

Estabeleça um cronograma diário dessa rotina a partir desse 

momento como tomar banho, vestir o pijama, escovar os 

dentes, contar uma história para ela e dormir. 

Contribuições didáticas: Propiciar criação de rotina permitindo 

que a criança sinta-se mais segura, enfatizar a importância de 

um sono tranquilo transformando as vivências do dia em 

aprendizados. 



 

Campos de experiências trabalhados nas atividades durante a semana: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos. 

Direitos de aprendizagem garantidos nas atividades a semana:  brincar, participar , explorar, conviver, expressar e conhecer-se 

Temática da semana: 18ª semana – Rotina diária 

 


