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PLANO DE AULA SEMANAL DE 02 de agosto A 06 de agosto DE 2021. 

PROFESSORES (AS): Áurea, Arenilde, Benedita, Camilla, Daniela, Helena, Maria Aparecida, Sandra, Sueli e Ana Elisa. 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

Tempo 
estimado 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUN
DA-

FEIRA 
50 minutos 

(EI02EO01) Demonstrar atitudes 

de cuidado e solidariedade na 
interação com crianças e adultos. 
 

Hoje teremos como tema: A doação de agasalhos para quem tem frio.. 
Atividade 1: Assistir ao vídeo: Malu Moletom 
Link:  https://youtu.be/C4MHP2g7oVs - vídeo: Malu Moletom. Após a família assistir ao vídeo a 
família deverá conversar sobre o tempo que está muito frio e como as pessoas que não tem 
condições de ter um agasalho, sofrem com esse frio. 
Atividade 2: A próxima atividade é recolher roupas e cobertores que não usa mais, e que 
estejam em bom estado, e fazer uma doação para quem precisa. Perto da sua casa pode 
ter algum lugar que esteja fazendo campanha do agasalho. 

TERÇA
-FEIRA 

50 minutos 

(EI02EO03) Compartilhar os 

objetos e os espaços com 
crianças da mesma faixa etária e 
adultos. 

 

Hoje continuaremos com o tema: Doação, doando alegria para uma criança. 
Atividade 1: Vídeo: Para onde vão os brinquedos?  Assista ao vídeo: Para onde 

vão os brinquedos.  Link: https://youtu.be/NCJoDy13iYo 
Você tem algum brinquedo que não brinque mais? Que tal conversar com a mamãe e o 
papai para doar seus brinquedos a alguma criança que não tenha nenhum brinquedo para 
brincar? 
Atividade 2: Aproveite a musiquinha do link abaixo e separe brinquedos que vai doar como 

se fosse uma brincadeira divertida. Será que você consegue aprender a música e separar 
os brinquedos? Vamos lá! Link: https://youtu.be/vbXyvRfIDC4 - video: “Doação de 
Brinquedos - Turminha da Millie”. 

https://youtu.be/C4MHP2g7oVs
https://youtu.be/vbXyvRfIDC4


QUAR
TA-

FEIRA 
50 minutos 

(EI02EF01) Dialogar com 

crianças e adultos, expressando 
seus desejos, necessidades, 
sentimentos e opiniões. 
 

Hoje continuaremos com o tema: como é importante saber expressar 
corretamente nossos sentimentos.   
Atividade 1: Assistir ao vídeo: NÃO BATER: histórias sociais animadas! - 

Vídeo Infantil. Link: https://www.youtube.com/watch?v=cqH63eNdh-s , após o vídeo 
a família deve conversar sobre a importância de expressar corretamente os 
sentimentos de raiva e frustração, respeitando os outros. 
Atividade 2: Hora da brincadeira. Para essa brincadeira a criança precisará da 

ajuda de um adulto, para montar os monstros dos sentimentos e utilizar para 
expressar o que sente e contar histórias utilizando a criatividade. 

QUINT
A-

FEIRA 
50 minutos 

(EI02EF01) Dialogar com 
crianças e adultos, expressando 
seus desejos, necessidades, 
sentimentos e opiniões. 
 

Atividade 1: Vídeo: FAMÍLIA TODO MUNDO TEM 
Assistir ao vídeo: FAMÍLIA TODO MUNDO TEM - Vídeo Infantil. 

Link: https://youtu.be/xCAKH0xFjqo , após o vídeo a família deve conversar sobre 

como é importante ter uma família e sobre quem a criança considera a sua família.  
Atividade 2: Nesta atividade a criança irá desenhar sua família e todos que ela 

considera sua família 

SEXTA-
FEIRA 

50 minutos 

 
(EI02EF01) Dialogar com 

crianças e adultos, expressando 
seus desejos, necessidades, 
sentimentos e opiniões. 
 

Atividade 1: Vídeo: O LIVRO DA FAMÍLIA 
Assistir ao vídeo: O LIVRO DA FAMÍLIA - Vídeo Infantil. 

Link: https://youtu.be/1_J8b_cRGGc  após assistir este vídeo a criança deve passar 

algum tempo com toda a família e mostre como ama todos eles. 
Atividade 2: Nesta atividade a criança irá pintar o desenho abaixo e fazer um 
cartaz para mostrar para sua família todo o seu amor por todos. 
 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: “Escuta, Fala Pensamento e Imaginação”; “O Eu, O Outro e O Nós”; 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Expressar-se, Explorar, Participar, Brincar e Conviver. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cqH63eNdh-s
https://youtu.be/xCAKH0xFjqo
https://youtu.be/1_J8b_cRGGc

