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PLANO DE AULA SEMANAL DE  26 A 30 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
26/07

50 min EI01EO01: Perceber que suas ações têm efeitos nas outras
crianças e nos adultos.

Atividade: vídeo sobre o dia-a-dia
Em um lugar aconchegante e acolhedor coloque o vídeo rotina e
bons hábitos e assista juntamente com a criança, comparando
com a sua rotina de casa. Registre esse momento com fotos e ou
vídeo. Essa atividade irá estimular a visão, audição,
concentração,  atenção, linguagem oral, coordenação motora.



https://youtu.be/D5Sd9HzgLho

TERÇA-FEI
RA

27/07

50 min
EI01EF06: Comunicar-se com outras pessoas usando
movimentos,  gestos, balbucios, fala e outras formas de
expressão.

Atividade: entrada e saída
Em um lugar acolhedor mostre as figuras, e
conversem com as crianças sobre quando
chegamos a escola de manhã dizemos; Olá,
bom dia, e quando vamos embora da escola
dizemos tchau até amanhã, em seguida coloque
os vídeos e assistam juntamente com a criança
enfatizando os bons hábitos. Registre em vídeos
e fotos.
Essa atividade irá trabalhar a atenção,
coordenação motora, visão,  bons hábitos.

https://youtu.be/D5Sd9HzgLho


https://youtu.be/WEGd7sPWB4U
https://youtu.be/BlhrH2cYIdg

QUARTA-F
EIRA

28/07

50 min
EI01CG03: Imitar gestos e movimentos de outras crianças,
adultos e animais.

Atividade: Hora de dançar

Em um lugar espaçoso coloque músicas diversas para dançar e
cantar juntamente com a criança. Se divirtam com esse
momento, registre em vídeos ou fotos.
Essa atividade irá trabalhar audição, atenção, coordenação
motora, o lúdico, engatinhar, noção espacial, linguagem oral.

https://youtu.be/qQhU2vvZdCY

QUINTA-F
EIRA

29/07

50 min
EI01EF03: Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou
contadas, observando ilustrações e os movimentos de leitura
do adulto-leitor (modo de segurar o portador e de virar as
páginas).

Atividade: roda de história
Em um lugar aconchegante e acolhedor leia uma história que ela
tenha em casa ou mostre a história que tem no link abaixo para a
criança. Registre esse momento com fotos e ou vídeo.
Essa atividade irá trabalhar atenção, imaginação, linguagem oral,
observação, visão, audição.

https://youtu.be/WEGd7sPWB4U
https://youtu.be/BlhrH2cYIdg
https://youtu.be/qQhU2vvZdCY


https://youtu.be/I58adPnp-oc

SEXTA-FEI
RA

30/07

50 min
EI01EO05: Reconhecer seu corpo e expressar
suas sensações em momentos de alimentação,
higiene, brincadeira e descanso.

Atividade: Hora do soninho
Em um ambiente aconchegante e acolhedor coloque a criança
para dormir e músicas relaxantes, façam carinhos e cante
baixinho até que a criança durma. Registre esse momento com
fotos e ou vídeo.
Essa atividade irá trabalhar relaxamento, o contato, afeto,
audição.

https://youtu.be/4xjihzJJJFE

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O eu, o outro é o nós, escuta,
fala, pensamento e imaginação,  corpo, gestos e movimentos.

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES A SEMANA: brincar, conviver, participar,  explorar, expressar,
conhecer-se.

TEMÁTICA DA SEMANA: Vamos entrar na rotina.

https://youtu.be/I58adPnp-oc
https://youtu.be/4xjihzJJJFE

