
 

PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA:B IA 

PLANO DE AULA SEMANAL DE  

20 DE JULHO   A   23 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 

Terça  
feira 
 

20 minutos 

 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
 
(EI01OE01) 
Reconhecer quando é chamado por seu nome e 
reconhecer os nomes das pessoas com quem convive.   
 

 

É hora da historia. Vamos assistir ao vídeo com a 

historinha: O nome da gente.  Depois de assistir, 

sente-se com a criança e fale o nome dos familiares, 

e o nome das professoras,  para que a criança já vá 

se familiarizando e gravando nossos nomes. 

Link: https://youtu.be/DNVRNASycdw  

O nome da gente - Pedro Bandeira  

https://youtu.be/DNVRNASycdw


Quarta 
feira 

20 minutos 

 
O EU, O OUTRO, O NÓS  
 
(EI01EO08) 
Desenvolver confiança em si, em seus pares e nos 
adultos em situações de interação  
 

 

Vamos cantar com as crianças? Sente-se em um 

lugar confortável, e cante musiquinhas infantis 

conhecidas, batendo palminhas para acompanhar o 

ritmo. Sugestões de músicas: A Dona Aranha; 

Ciranda cirandinha; Fui morar numa casinha; (e 

outras mais de sua escolha). 

 

 

Quinta  
feira  

20 minutos 

 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS  
 
(El01CG05) 
Imitar gestos, sonoridades e movimentos de outras 
crianças, adultos e animais.  
 
 

 
Vamos brincar de imitar os animais? Sente-se com a 
criança em um ambiente confortável, e vamos  brincar 
de imitar os bichinhos. Diga o nome do animal e 
reproduza o som,  exemplo: Vamos imitar a galinha? 
Có, có, có.  Vamos imitar o cachorro? Au, au, au. 
Vamos  imitar o gatinho? Miau, miau. E  outros 
animais que vocês escolherem.  
OBS: se tiver a foto do animal que estiverem 
imitando, mostre-as para as crianças.  
 
 
 

Sexta 
feira 

20 minutos 

 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS  
 
(EI01TS04) 
Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para 
acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e 
melodias.  
 

 
Vamos fazer uma banda musical? Pegue  uma lata 
vazia, ( pode ser uma panela, use sua criatividade), 
uma colher de pau, e o chocalho que já 
confeccionamos em aulas passadas, e vamos cantar 
as musiquinhas infantis que  já  conhecermos ( Dona 
Aranha, ciranda cirandinha, fui morar numa casinha,  
e outras  da sua escolha). Incentive a criança a 
acompanhar as músicas com os instrumentos da sua 
banda musical.  
 
 
 



  

 
 
 

 

 

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  19/07 a 23/07 – 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

SEGU
NDA

FEIRA



TERÇ
A

FEIRA
15 minutos

(EIO1CG01) Movimentar as partes do corpo
para exprimir corporalmente emoções,
necessidades e desejos.

MÚSICA: Estamos de Volta – Marcelo Serralva

Que saudade Turminha!! Como foram as férias? Esperamos
que todos tenham aproveitado muito cada momento.
Para começarmos com muita animação, ouçam a música
“Estamos de Volta de Marcelo Serralva” e cantem, dancem e
divirtam-se.
Esperamos encontrá-los na escola muito em breve.

Link: https://youtu.be/ObuWRCtxxkU

QUAR
TA

FEIRA
20 minutos

(EIO1EF01) Reconhecer quando é chamado
por seu nome e reconhecer os nomes de
pessoas com quem convive.

Passeando com meus amiguinhos

Que tal uma divertida brincadeira de faz de conta para
aprender o nome dos amiguinhos?
Será necessário uma caixa de papelão e 7 brinquedos
(bonecos ou pelúcias). Esta caixa será um ônibus que levará
toda a turminha para a escola.
Cada brinquedo terá o nome de um amiguinho do BIB (Arthur,
Caleb, Eloah, Emanuelle, Heitor, Lívia, Raul e Yuri).
Quando todos estiverem dentro da caixa, é só soltar a
imaginação.
Imaginem a paisagem, o barulho e movimento do ônibus, a
escola, etc.

QUINT
A

FEIRA
15 minutos

(EI01EO05) Reconhecer seu corpo e
expressar suas sensações em momentos de
alimentação, higiene, brincadeira e descanso.

Aprendendo a se cuidar

Logo estaremos juntos novamente, por isso em tempos de
pandemia, é muito importante ensinar nossas crianças sobre
os cuidados para se protegerem do Covid-19.
A mamãe, o papai ou um familiar, poderá ensinar a criança a
lavar bem as mãozinhas, passar o álcool em gel e colocar a
máscara.

https://youtu.be/ObuWRCtxxkU


A criança poderá imitar o familiar que, enquanto faz cada
gesto, também poderá explicar à criança um pouco sobre
distanciamento.

SEXTA
FEIRA 15 minutos

(EI01EF07) Conhecer e manipular materiais
impressos e audiovisuais em diferentes
portadores (livro, revista, gibi, jornal, cartaz,
CD, tablet, etc.).

Hoje é dia de história

Em um lugar tranqüilo da casa, a mamãe, o papai, ou um
familiar poderá assistir com a criança a história “Primeiro dia
de aula na Floresta de Camila Moutinho e Daniel Ordane”.
Ao final da história, o familiar poderá conversar com a criança
sobre a volta às aulas e brincar de imitar os animais
apresentados na história.

Link: https://youtu.be/WmsSCW2r2Uo

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.

https://youtu.be/WmsSCW2r2Uo

