
 

PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA:B IA 

PLANO DE AULA SEMANAL DE  

02 DE AGOSTO    A   06 DE AGOSTO   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  
 
(EI01OE03) 
Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou 
contadas, observando ilustrações e os movimentos de 
leitura do adulto-leitor (modo de segurar o portador e de 
virar as páginas). 
 
 

 

Iremos abordar o tema “LEI MARIA DA PENHA”, mas 

como nossas crianças ainda são bem pequenas, 

vamos trabalhar de uma maneira bem simples. 

Vamos ensiná-las desde cedo a respeitarmos uns aos 

outros. Homens e mulheres, meninos e meninas, 

todos temos os mesmos direitos e deveres. Vamos 

assistir ao vídeo com a história: “Direitos para 

conviver bem”. Após assistir, fale para a criança que 

devemos tratar bem todas as pessoas. 

 



Link: https://youtu.be/n_K5uaF06Oc 

         Direitos para conviver bem  

 

 

Terça  
feira 

20 minutos 

 
O EU, O OUTRO, O NÓS  
 
(EI01OE01) 
Perceber que suas ações tem efeitos nas outras crianças 
e nos adultos. 
 

 

Dando continuidade ao tema: “LEI MARIA DA 

PENHA”, vamos assistir ao vídeo com a música “O 

meu amigo eu vou respeitar”, depois, vamos 

conversar com nossas crianças, (sempre  em uma 

linguagem bem simples), para que elas entendam,  

que  podemos crescer e viver em um mundo  melhor,  

sem brigas. 

 

Link: https://youtu.be/z00dbfx3_s8 

            O meu amigo eu vou respeitar  

 

Quarta 
feira  

20 minutos 

 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
 
(El01OE01) 
Reconhecer quando é chamado por seu nome e 
reconhecer os nomes das pessoas com quem convive. 
 
 

 
Dia 8 de agosto vamos comemorar o dia dos Pais. 
Então  vamos realizar umas atividades bem 
divertidas, e também dizer ao papai o quanto o 
amamos. Mostre para a criança fotos de todos os 
familiares e peça para a criança apontar com o 
dedinho onde está o papai. Fale o nome de todos que 
aparecem na  foto. 
 
 
 

https://youtu.be/n_K5uaF06Oc
https://youtu.be/z00dbfx3_s8


Quinta  
feira 

20 minutos 

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

 
Toda criança gosta de colocar os sapatos dos 
adultos. Então vamos oferecer um calçado do papai 
e incentivar a criança a colocá-lo nos pés, vá 
estimulando a criança e dizendo: “Olha que legal, 
colocando o sapato do papai”. 
 
 

Sexta 
feira 

20 minutos  

 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS  
 
(EI01TS02) 
Traçar marcas gráficas em,  diferentes suportes, usando 
instrumentos riscantes e tintas  
 

 
Para mostrar ao papai o quanto o amamos, e o 
quanto ele é importante em nossa vida, vamos 
confeccionar um cartão para ele? Vamos carimbar as 
nossas mãozinhas na folha sulfite e darmos para o 
papai.  Podemos fazer o cartão também  com a mão  
do papai e da mamãe.  Todos juntos.  
Use sua criatividade.  
 
Materiais: folha sulfite, tinta guache e pincel.  
 

 

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  02/08 a 06/08 – ANO 2021 

TEMA: MARIA DA PENHA / DIA DOS PAIS  

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 

15 minutos 

(EI01CG01) Movimentar as partes do corpo 
para exprimir corporalmente emoções, 
necessidades e desejos. 
 
 
 
 
 
 

Música 

Hoje é um dia de muita animação! Dia de cantar, dançar e 
soltar as emoções. 
A atividade de hoje é escutar a música do Mundo Bita “Meu 
Pequeno Coração”. Durante a apresentação da música, a 
família poderá cantar, dançar, se abraçar e se divertir com a 
criança. É momento de descontração, alegria e aconchego.   
   

 Link: https://youtu.be/dqSanOdW4Iw 
 

https://youtu.be/dqSanOdW4Iw


 Terça 
feira 

20 minutos 

(EI01ET04) Manipular, experimentar, arrumar 
e explorar o espaço por meio de experiências 
de deslocamentos de si e dos objetos. 

Dança das almofadas 

 
Nesta semana estamos trabalhando os grandes sentimentos. 
Com brincadeiras simples, ou jogos colaborativos, podemos 
ensinar nossas crianças sobre o respeito, empatia, 
solidariedade, generosidade e o amor.  
A brincadeira de hoje é a dança das almofadas. A família fará 
um circulo de almofadas / travesseiros e colocará uma música 
animada. Quando a música parar, todos deverão se sentar. A 
cada rodada, uma almofada / travesseiro deverá ser retirado. 
Nesta versão colaborativa ninguém sai da brincadeira, não há 
ganhadores. Quando faltar almofadas / travesseiros para 
todos, os familiares sentarão juntos.  

 

 
 

 Quarta 
feira 

20 minutos 

(EIO1EF03) Demonstrar interesse ao ouvir 
histórias lidas ou contadas, observando 
ilustrações e os movimentos de leitura do 
adulto-leitor (modo de segurar o portador e de 
virar as páginas). 
 
 
 
 

História: Cadê o Amor? 

 
Hoje é dia de falar sobre O Amor, um sentimento tão 
fascinante que pode ser sentido, distribuído e compartilhado o 
tempo todo e por todo mundo. 
A atividade de hoje é a leitura da história “Cadê o Amor? de 
Dani Costa”. 
Após a apresentação da história, a família poderá conversar 
com a criança sobre o amor que sentem um pelo outro e o 
que amam fazer juntos. 
É um momento de aconchego e carinho.   
   

 Link: https://youtu.be/tAqMCoALOPc 
 

https://youtu.be/tAqMCoALOPc


 Quinta 
feira 

15 minutos 

(EI01EO04) Comunicar necessidades, desejos 
e emoções, utilizando gestos, balbucios, 
palavras. 
 
 
 
 
 
 

O que mais amo fazer 

 
Nossa atividade de hoje é uma pergunta para os pais. 
O que seus filhos, nossos alunos, mais amam fazer? 
Do que mais gostam de brincar? De comer? De Fazer? De 
estar? Qual situação faz despertar dentro de cada um o 
verdadeiro amor e alegria? Gostaríamos de receber uma foto 
ou vídeo da criança fazendo o que mais gostam e alegram 
seu coração.   

        
 

Sexta 
feira 

30 minutos 

(EI01TS02) Traçar marcas gráficas, em 
diferentes suportes, usando instrumentos 
riscantes e tintas. 
 
 

Dia dos Pais 
 

Domingo é Dia dos Pais, e que tal fazer um lindo cartão para 
presenteá-lo? Com certeza o Papai irá adorar!! 
Será necessária uma folha de papel (disponível em casa) e 
tinta guache. A mamãe irá pintar os pés e mãos da criança 
carimbando nesta folha, em seguida irá escrever a mensagem 
para o papai conforme modelo abaixo. 
Caso a família não tenha tinta em casa, esta atividade poderá 
ser realizada com lápis ou caneta contornando os pés e 
mãozinhas da criança. Após desenhá-las, a criança poderá 
pintá-las com lápis de cor ou giz de cera. 

“FELIZ DIA DOS PAIS”      

 

 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS, 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES, ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO, O EU, 
O OUTRO E O NÓS E TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS. 

 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: CONVIVER, BRINCAR, PARTICIPAR, 
EXPLORAR, EXPRESSAR E CONHECER-SE. 

 


