
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 
  ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO

Rua José Fortes nº. 97 – Bairro Bocaina – Ribeirão Pires – São Paulo Cep 09426-090 
Fone:4827-5998  Fax:  4825-5814
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TURMA: Berçário II - SEMANA  18

PLANO DE AULA SEMANAL  20 DE  JULHO À 23 DE  JULHO

PROFESSORES(AS): Roberta, Luciana P., Hilma e Nubia.

Fortalecimento de Vínculos, Desenvolvimento Sócio emocional
Tema: Contos e Fábulas

 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL)
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30 min.

Campo de Experiências: Escuta, fala, O objetivo de trabalhar Contos e Fábulas é desenvolver momentos
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A 30 min. pensamento e imaginação.

Objetivo: Formular e responder perguntas 
sobre fatos da história narrada, identificando 
cenários, personagens e principais 
acontecimentos.(EIO2EFO4)

onde as crianças terão acesso a belos contos Infantil, 
proporcionando assim de forma lúdica e dinâmica, experiências 
diversificadas, estimulando o gosto pela leitura, enriquecendo a 
criatividade, o imaginário, o conhecimento, construindo assim sua 
identidade, aprendendo valores, refletindo sobre suas ações. A 
leitura é um ato que faz parte do nosso dia a dia, devemos iniciar a
prática da leitura nas crianças, onde despertaram o interesse, o 
conhecimento, a opinião ao mundo das letrinhas.

Atividade: História 3 porquinhos. 

Os três porquinhos-Turma Mirim.

https://youtu.be/GA9lH8Wp8QM 

Desenvolvimento: Vamos realizar junto com seu filho (a) uma 
conversa informal sobre a história do link “Os três porquinhos-
Turma Mirim”, em seguida pontuar as questões: 

1-Quais são os personagens da história?
2-Qual foi a parte que você mais gostou?
3-Quais os tipos de casinha que os porquinhos fizeram? 
Não esquecer de registrar este momento com vídeo, fotos, áudio, 
um breve comentário e enviar no grupo!

Recurso: Figura e link do youtu.be.

30 min.
Campo de Experiências: O Eu, o outro, e o 
nós. 

Objetivo: Compartilhar os objetos e os 
espaços com crianças da mesma faixa etária
e adultos. (EIO2EOO3) 

Atividade: Reconto da história 3 porquinhos.

https://youtu.be/GA9lH8Wp8QM


Q
U

A
R

T
A

-F
E

IR
A Desenvolvimento: Os familiares realizarão a dramatização da 

história, represente junto com a sua família os personagens da 
história fazendo um reconto. Faça uma cabana representando a 
casa dos 3 porquinhos e assopre igual ao lobo até cair, utilize os 
materiais que tem em sua casa. Divirta-se neste momento!!! Não 
esquecer de registrar este momento com vídeo, fotos, áudio, um 
breve comentário e enviar no grupo!

Recurso: Lençol, cadeira, figura.
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30 min.
Campo de Experiências: Traços, Sons, 
Cores e Formas.

Objetivo: Utilizar materiais variados com 
possibilidades de manipulação(argila, massa
de modelar), explorando cores, texturas, 
superfícies, planos, formas e volumes ao 
criar objetos tridimensionais (EIO2TSO2) 

 Atividade: Confecção da casa dos 3 porquinhos.

Desenvolvimento: Vamos desenhar ou confeccionar as casas dos 
3 porquinhos, segue modelo ilustrado, fica a critério de cada 
família, pode
utilizar materiais que tenha em casa. Não esquecer de registrar 
este momento com vídeo, fotos, áudio, um breve comentário e 
enviar no grupo!

Recurso: Folha sulfite, massa de modelar. 
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A 30 min.

Campo de Experiências: Corpo, gestos e 
movimentos. 

Objetivo: Demonstrar progressiva 
independência no cuidado do seu corpo. 
(EI02CG04)

Atividade: Brincadeira acorda seu lobo.
https://youtu.be/1VMcjIpqzCw 

Desenvolvimento: A mãe ou responsável será o lobo (o pegador) 
ficar deitado em um canto de sua casa (pode ser na sala ou no 
quintal) fingindo dormir. Seu filho(a) deve chegar bem pertinho do 
lobo e tocar nele dizendo " Acorda seu lobo!", em seguida o lobo 
levanta e sai correndo atrás da criança depois deixe a criança ser 
o lobo. Obervação: Para a brincadeira ficar mais divertida chame o
irmão, primos e tias para brincar. Não esquecer de registrar este 
momento com vídeo, fotos, áudio, um breve comentário e enviar 
no grupo!

Recurso: Link do youtu.be, televisão, celular e computador.

https://youtu.be/1VMcjIpqzCw


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

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


