
 

PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA:B IA 

PLANO DE AULA SEMANAL DE  

26 DE JULHO   A   30 DE JULHO  2021 

PROFESSORES(AS): Abiúde, Alessandra, Edineia, Rosana e  Virgínia. 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

Segunda 
feira 
 

20 minutos 

 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
 
(EI01OE05) 
Imitar as variações de entonação e gestos realizados 
pelos adultos, ao ler histórias e ao cantar. 
 
 

 

Vamos assistir ao vídeo com uma historinha bem 

bonita? O título da  história  é: “Cara de quê. Após 

assistir, brinque com a criança fazendo caretas. 

Link: https://youtu.be/Yj6MdZwkipE  

História Cara de quê  

 

https://youtu.be/Yj6MdZwkipE


Terça  
feira 

20 minutos 

 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS  
 
(EI01CG03) 
Experimentar as possibilidades de seu corpo nas 
brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e 
desafiantes.  
 

Vamos brincar de cavalinho? Sente-se em uma 

cadeira,  cruze as pernas e coloque a criança  

sentada em seu pé,  segure-a bem. Em seguida,  

movimente sua perna para cima e para baixo, 

simulando uma cavalgada. Vá  falando conforme se 

movimenta: pocotó,  pocotó,  pocotó,  upa  cavalinho. 

A criança  vai se divertir e usar a imaginação.  

 

 

Quarta 
feira  

20 minutos 

 
ESPACOS, TEMPOS, QUANTIDADES,RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES  
 
(El01ET05) 
Manipular materiais diversos e variados para comparar 
as diferenças e semelhanças entre eles.  
 
 

 
Vamos brincar de descobrir e comparar os 
tamanhos? Pegue calçados, roupas, utensílios 
domésticos ( o que você quiser), e vamos brincar de 
comparar os tamanhos. Mostre o maior e o menor,  e  
depois fale para a criança, esse é grande, esse é 
pequeno. Escolha vários objetos.  Você  pode 
comparar também o tamanho do seu pé, da sua mão, 
a sua altura com  a da criança.  
 
 
 

Quinta  
feira 

20 minutos 

 
O EU, O OUTRO, O NÓS  
 
(EI01OE02) 
Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo 
nas brincadeiras e interações das quais participa.  
 

 
Sente a criança em  seu colo, de frente para você, e 
vamos brincar recitando o versinho: Janela, 
janelinha, porta,  campainha, (faça o  som de uma 
campainha soando). Conforme  for recitando o 
versinho, vá  colocando seu dedo nas partes do 
rostinho da criança. 
Exemplo: janela ( olho), janelinha ( outro  olho), porta 
( boca), campainha ( nariz). 
Aproveite esse momento, pois é  um momento de 
afeto e muito carinho. 
 
 



Sexta 
feira 

20 minutos  

TRACOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
(EI01TS05) 
Imitar gestos, movimentos, sons, palavras de outras 
crianças e adultos, animais e  fenômenos da natureza.  
 

Vamos brincar de imitar os sons? Sente-se com a 
criança e incentive-a a imitar o som que você está  
sugerindo,  por exemplo, diga para ela:  
vamos imitar o som da chuva? O som do vento? O 
som do trovão? O som da buzina do trem? O som do 
carro. Lembre- se de outros sons e introduza na 
brincadeira. Estimule a criança  a imitar os sons que 
você sugerir.  

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:    Corpo, gesto, movimento, O eu, o outro e 

o nós,  Traços   sons , cores e formas , Escuta , fala , pensamento e imaginação, Espaços tempos quantidades relações e 

transformações. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conviver, brincar, Participar, Explorar, 

Expressar, Conhecer-se.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE AULA SEMANAL  26/07 a 30/07 – ANO 2021 

TEMA: ACOLHIMENTO 

TURMA: BERÇÁRIO BIB 

PROFESSORES: SIRLENE, MARIA, CIBELE, VIVIANE 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA
-FEIRA 

 

(EI01TS03) Explorar diferentes fontes 

sonoras e materiais para acompanhar 
brincadeiras cantadas, canções, músicas 
e melodias. 

Tema Acolhida - Cantando “Peixe vivo” 

 
Olá Turminha!! 
Já está chegando o dia do nosso encontro, que tal cantar essa 
canção “peixe vivo” utilizando latas, chocalhos ou outros 
objetos disponíveis para acompanharmos a música. Tire uma 
foto o nós mande realizando a atividade. 

Material referencial: 
https://www.youtube.com/watch?v=a6rT0x4ZSj4  
Música : Peixe vivo/Palavra cantada 
 

https://www.youtube.com/watch?v=a6rT0x4ZSj4


TERÇA-
FEIRA 

15 minutos 

(EI01CG02) Experimentar as 

possibilidades corporais nas brincadeiras 
e interações em ambientes acolhedores e 
desafiantes. 

Tema Acolhida - Imitando Gestos 

 
Olá Turminha!! 
Vamos cantar e dançar imitando os gestos da música “Cabeça, 
ombro, joelho e pé”. Mande um vídeo bem bonito para 
compartilharmos com os amigos no grupo. 

Material referencial: 

https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls 
Música: Cabeça, ombro, joelho e pé. 

QUARTA-
FEIRA 

20 minutos 

(EI01EO03) Interagir com crianças da 
mesma faixa etária e adultos ao explorar 
espaços, materiais, objetos, brinquedos. 

Tema Acolhida 
Minha brincadeira preferida – Pirlimpimpim conta pra mim 

 
Olá Turminha!! 
Está chegando a hora... e nós professoras gostaríamos de 
saber qual sua brincadeira preferida das crianças...Então as 
famílias podem tirar foto ou vídeo da criança realizando-a. 
Estamos curiosas! 
 

QUINTA-
FEIRA 

15 minutos 

(EI01EF02) Demonstrar interesse ao 

ouvir a leitura de poemas e a 
apresentação de músicas. 

Tema Acolhida - Minha história preferida – Pirlimpimpim 
conta pra mim 

Nossos queridos alunos estamos ansiosas e logo mais 
estaremos juntinhos...Papais e mamães pensando já no 
retorno escolar gostaríamos de saber qual a música, que seu 
filho mais gosta de ouvir... 
Faça um vídeo do seu filho(a) dançando a música que mais 
gosta para podermos logo mais dançarmos com elas, estamos 
com saudades!!!! 
Material referencial: 

https://www.youtube.com/watch?v=2pVgQj6bs-8 

 Ai que saudade d’ocê. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls
https://www.youtube.com/watch?v=2pVgQj6bs-8


SEXTA-
FEIRA 

15 minutos 

(EI01TS02) Traçar marcas gráficas, em 

diferentes suportes, usando instrumentos 
riscantes e tintas. 

A Escola 

Olá Turminha!! 
Como estamos nos preparando para a volta às aulas, que tal 
fazer um lindo desenho da nossa escola? 
A mamãe, o papai ou um familiar próximo à criança, poderá 
fazer um desenho da escola e pedir para que a criança pinte. 
Ao desenhar, o familiar poderá explicar para a criança o seu 
desenho, e o que ela encontrará no ambiente escolar durante 
o nosso retorno.  

 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS, 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO,O EU O OUTRO E O NÓS. 
 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: CONVIVER, BRINCAR, PARTICIPAR, 
EXPLORAR, EXPRESSAR E CONHECER-SE. 

 


