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PLANO DE AULA SEMANAL DE 26/07/2021 á 30/07/2021                                                    
                                      EDUCAÇÃO INFANTIL  INTEGRAL 

 

 
DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO PARA 
REALIZAÇÃO DAS 

ATIVIDADES 

 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

 

 
ATIVIDADE/ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-
FEIRA 

 

1h 30m 

(EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao 
ouvir a leitura de histórias e outros textos, 
acompanhado com orientação do adulto-leitor a 
direção da leitura (decima para baixo, daesquerda 
para direita)   

Atividade: Roda de História. 

Organize um espaço tranquilo e aconchegante utilize 
tapete, almofadas e o que mais desejar para realizar 
uma “roda de história” com toda família, façam a leitura 
do livro preferido do seu pequeno se não tiver livros 
infantis em casa não se preocupe estamos 
disponibilizando um link https://youtu.be/rBktfihbSCU 
com uma história que com certeza eles vão amar. As 
histórias infantis são prioridade em nossa rotina diária, 
elas auxiliam nas capacidades cognitivas e a 
inteligência emocional dos pequenos é uma valiosa 
oportunidade para momentos de maior vinculo com os 
pais.   
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Terça-
FEIRA  

 

1h 30 min 

(EI02E006) Respeitar regras básicas de convivio 
social nas interações e brincadeiras.  

 Atividade: Combinados 

 Chame a sua Família ou os responsáveis e juntos 
criem os seus próprios combinados. Você poderá 
registar esses combinados em qualquer tipo de papel 
ou se preferir grave um áudio para estar relembrando os 
pequenos sempre que necessitar. Os combinados são 
importantes para estabelecer uma rotina com as 
crianças e auxilia-los na realização de tarefas 

 

QUARTA-
FEIRA 

 
 
1h 30min 

(EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras 
disponiveis no ambiente em brincadeira cantada, 
canções, músicas e melodias.  

 Atividade: Roda de Música! Cantigas populares e 
música com gestos. 

Junto com sua família escolham um lugar agradável e 
cantem juntos várias cantigas. Disponibilizamos dois 
linkshttps://youtu.be/2XFdTZTL72E 
https://youtu.be/9CFwU5RsD-I com cantigas para ajudár 
na cantoria em família, se desejarem poderão usar 
algum objeto disponível em casa como microfone para 
deixar o momento mais divertido. Atraves das canções 
infantis as crianças tem a possibilidade de se 
expressarem através da fala e da dança, além de 
proporcionar um estado agradável de bem-estar. 

. 
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QUINTA-
FEIRA 1h 30min 

   

(EI02E006) Respeitar regars basicas de convivio 
social nas interações e brincadeiras. 

  Atividade: Brincadeira de Faz De Conta. 

Vamos brincar! Chame todos da sua casa para 
brincarem, juntos brinquem do que vocês desejarem é 
só soltar a criatividade e a imaginação brinquem de 
(casinha, boneca, fantasias, comidinhas o que vocês 
desejarem) Além de divertido, brincar de faz de conta 
ajuda as crianças a apreender muito sobre si mesmas e 
o mundo a sua volta. Essas brincadeiras são 
consideradas um poderoso instrumento da capacidade 
imaginativa e criativa da criança e desenvolve muitas 
habilidades.  

 

 

 

 

 
SEXTA-
FEIRA 

 
   

1h30 min 

 

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

Atividade: Parque/ Circuito 

Vamos brincar no parque? Chamem seus amiguinhos, 
irmãos ou quem vocês preferirem de sua família e se 
possível brinquem em algum parquinho perto da sua 
casa em alguma praça. Ah! Que pena não tem 
parquinho perto de casa ou vocês não podem sair não 
se preocupem vamos fazer um circuito em casa para 
superar os nossos desafios. Peça para mamãe ou 
alguém de sua família montar um circuito. A brincadeira 
no parque além de ser prazerosa traz benefícios 
riquíssimos, as crianças desenvolvem habilidades 
motoras e amplia seu processo de desenvolvimento de 
relações sociais. 

 

 



 
  

 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação, Corpo 

Gestos e movimentos, Traços, Sons, Cores e Formas, O eu o outro e o Nós.   

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES A SEMANA:  Expressar, Participar, Dialogar, Brincar e Explorar 

TEMÁTICA DA SEMANA: Decima Nona Semana – Vamos entrar na Rotina?  

 


