
 

E.M. Herbert José de Souza 
Rua Fagundes Varela, 35 – Jardim Caçula 

Fone: 4824 4337 – e-mail: em.herbert.jose.souza@ribeiraopires.sp.gov.br 
 

TURMA: BIA e BIB. 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 20 A 23 DE JULHO DE 2021. 

PROFESSORES (AS): Érika, Mariza, Maria, Regiane, Roseli e Vera. 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

EDUCAÇÃO INFANTIL (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

Tempo 
estimado 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 
 

SEGUNDA 
-FEIRA 

 

   

TERÇA -
FEIRA 

50 MIN 

(EI03TS01) 
Utilizar sons produzidos por 
materiais, objetos e instrumentos 
musicais durante brincadeiras de 
faz de conta, encenações, 
criações musicais, festas 
 

Nossa proposta pedagógica para esta semana será trabalhar os cinco sentidos 
(visão, olfato, paladar, tato e audição).  
 
Vamos começar ouvindo a canção do Patati Patatá ¨Os sentidos¨  
segue link: https://youtu.be/NaTcJL2bMPs 
 
Em uma conversa com as crianças explique quais são os cinco sentidos, aproveite 
que acabaram de ouvir a canção, apresente alguns objetos com sons como: um 
chocalho, uma buzina etc. 

 

QUARTA - 
FEIRA 

   50 MIN 

 
(EI03EO01) 
Demonstrar empatia pelos 
outros, percebendo que as 
pessoas têm diferentes 
sentimentos, necessidades e 

Para estimular a visão, leve a criança diante do espelho e vá perguntando o que ela 
está visualizando, aproveite para brincar com ela de cabra-cega. 
 
Desenhe um círculo grande e explique que ele representa nosso planeta, em seguida 
peça para a criança descrever o que ela consegue enxergar no planeta onde 

 

https://youtu.be/NaTcJL2bMPs


maneiras de pensar e agir. 
 
 

vivemos, utilize revistas para recortar essas imagens descritas pelas crianças e cole 
ao redor do círculo. 

QUINTA -
FEIRA 

  50 MIN 

 
(EI03ET05) 
Classificar objetos e figuras 
de acordo com suas 
semelhanças e diferenças. 

 
 

Na atividade de hoje vamos trabalhar o olfato, separe alguns materiais com cheiros 
diversos, por exemplo perfume, creme dental, café, frutas cortadas como laranja, 
banana dentre outros de sua escolha.  
 
Organize as crianças com os olhos vendados, vá passando os objetos para que elas 
identifiquem os cheiros, depois mostre para elas todos os materiais que foram 
utilizados. 

 

SEXTA -
FEIRA 

  50 MIN 

(EI03EF01) 
Expressar idéias, desejos 
e sentimentos sobre suas 
vivências, por meio da 
linguagem oral e escrita 
(escrita espontânea), de 
fotos, desenhos e outras 
formas de expressão 

Para aguçar o sentido do paladar separe alguns alimentos com diferentes sabores 
(açúcar, sal, limão, doce, etc.) você também poderá preparar uma salada de frutas 
para trabalhar os diferentes sabores das frutas, para ficar mais divertido para as 
crianças deixe os olhos delas vendados. 
 
De para elas experimentarem um a um dos diferentes itens que você separou, peça 
para descreverem como é o gosto de cada um, se doce ou salgado, se gostoso ou 
ruim. 

 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Traços, sons, cores e formas. Corpo, gestos e movimentos. Escuta, fala, 

pensamento e imaginação. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. O eu, o outro e o nós. 

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

 

 


