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PLANO DE AULA SEMANAL DE  20 à 23/07/2021.

PROFESSOR (AS): Andréia, Miriam, Sheila, Silvana, Tháis, Urcina, Lucimara, Renata Ribeiro, Roseane, Katia, Silvia, Suely, Eliete, Maria, Patricia, Renata

Cristina, Rita.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS



Formular e responder perguntas
sobre fatos da história narrada,
identificando cenários, personagens
e principalmente acontecimentos.

A família ou responsável, convide a criança a se sentar, escolha um lugar tranquilo e
aconchegante. Ao preparar o ambiente, oriente a criança sobre o momento da história:”Uma
lagarta muito comilona”. Certifique se as imagens e o som estão adequados e procure não
deixar a criança próxima da TV ou celular. Aproveitem o momento da história.

Favorecer o desenvolvimento e
consolidação da imaginação e do
pensamento abstrato e crítico,
estimula a cultura oral envolvendo a
alfabetização: Fala, escrita e leitura.

Após, ouvirem a história: “Uma lagarta muito comilona”. A família ou responsável,
disponibilize os materiais e convide a criança para uma experiência muito simples, mas bem
divertida. O adulto será o mediador. Passo 1: Material: folha de papel toalha, canetinhas.
Podem colorir a vontade. Passo 2: Enrole o papel toalha em uma caneta/lápis por completo.
Passo 3: empurre as pontinhas uma  em direção a outra o máximo que conseguir, depois
retire. Passo 4: Utilize uma colher ou seringa. Adicione água por toda lagarta.

Apropriar-se de gestos e
movimentos de sua cultura no
cuidado de si e nos jogos e
brincadeiras.

A família ou responsável participa junto com a criança em uma roda de conversa. Onde o
adulto explica que nesse momento farão a brincadeira:”Seu mestre mandou”. O adulto será
o mediador, que irá falar os comandos ( mestre) e os demais farão os movimentos. O adulto
inicia por exemplo: Seu mestre mandou ? Os demais: fazer o quê?... Bater palmas, colocar a
mão na cabeça…  E assim sucessivamente.

Utilizar conceitos básicos de
tempo ( agora, antes, durante,
depois, ontem, hoje, amanhã,
lento, rápido, depressa, devagar,
etc)

Nessa brincadeira:”Vôlei de lençol”, a família ou responsável junto com a criança.
Participaram do momento, onde o adulto disponibilizou um lençol, bola e organizou o
ambiente, pois será necessário um espaço livre. Passo 1: esticar o lençol, segurando
nas pontas. Passo 2: coloque a bola no meio. Passo 3: o adulto será o condutor… vá
mexendo com o lençol de um lado para o outro, abaixe e levante, mexa rápido e
devagar, etc.



CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Traços, sons, cores e formas. Escuta, fala e pensamento
e imaginação.  Corpo, gestos e movimentos. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: EXPRESSAR, CONHECER, CONVIVER, PARTICIPAR E
EXPLORAR


