
E.M. Herbert José de Souza
Rua Fagundes Varela, 35 – Jardim Caçula

Fone: 4824 4337 – e-mail: em.herbert.jose.souza@ribeiraopires.sp.gov.br

TURMA: BIA e BIB.

PLANO DE AULA SEMANAL DE  09 À 13 DE AGOSTO.

PROFESSORES (AS): Aline, Alberto, Andréia, Arlete, Camila, Cléia, Hildênia, Ivia, Maria Vanuzia, Marjourie, Pamela, Paula, Rebecca, Rosaline, 
Sandra.

EDUCAÇÃO INFANTIL  (INTEGRAL)

DIAS DA
SEMANA

Tempo 
estimado

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS

SEGUN
DA-

FEIRA
50 MINUTOS

(EIO1O03)  Interagir com crianças da 
mesma faixa etária e adultos ao 
explorar espaços, materiais, objetos, 
brinquedos.

(EIO1EFO4) Reconhecer elementos das 
ilustrações de histórias, apontando-os, 
a pedido do adulto leitor.

Essa semana,  iremos conhecer as formas geométricas:  círculo,  triângulo,  quadrado  e retângulo.
Utilizaremos materiais reciclados (caixas de papelão) e alguns elementos da natureza.

Propomos que façam as formas geométricas: círculo, triângulo, quadrado e retângulo de papelão.
Vocês poderão colorir com os alunos ou manter na cor original.

Em  seguida,  assistam  aos  vídeos:  https://youtu.be/Gov3cJJ5CyE https://youtu.be/5NjG7gIgf_0
https://youtu.be/nXbatpQjn-M e  quando  falar  o  nome  da  forma  geométrica,  mostre  ao  aluno.
Assistam quantas vezes o aluno quiser e boa diversão.

Desejamos uma semana cheia de muita aprendizagem e conhecimentos para todos.

TERÇA
-FEIRA

50 MINUTOS

(EIO2TS02) Utilizar materiais variados 
com possibilidades de manipulação.

Na atividade de hoje, propomos que recorte ou somente risque em um pedaço de papelão o formato
das formas geométricas como nas imagens abaixo.

Em seguida, recorte as formas e faça como na imagem, sempre mostrando as formas geométricas 
ao aluno, falando o nome da forma e sua cor (caso façam coloridas). Em seguida, coloque no espaço
correspondente.

Para os bebês, deixe que o aluno as pegue e explore do jeitinho dele.

Escolha o modelo da atividade que preferir e boa aprendizagem.

https://youtu.be/nXbatpQjn-M
https://youtu.be/5NjG7gIgf_0
https://youtu.be/Gov3cJJ5CyE


QUAR
TA-

FEIRA
50 MINUTOS

(EIO1CG02) Experimentar as 
possibilidades corporais nas 
brincadeiras e interações em ambientes
acolhedores e desafiantes.

Faça o desenho das formas geométricas círculo, triângulo, quadrado e retângulo no chão, em 
qualquer lugar da casa. 

Em seguida, diga o nome da forma, por exemplo: - círculo e entre dentro do círculo com o aluno, 
assim sucessivamente com todas as formas geométricas. 

Na imagem abaixo, foram feitas várias formas pequenas, porém vocês poderão fazer uma forma 
grande de cada e se divertir com o aluno. Para realizar essa atividade com os bebês, pegue-os no 
colo e salte para dentro da forma geométrica.

QUINT
A-

FEIRA
50 MINUTOS

(EIO1ET03) Explorar o ambiente pela 
ação e observação, manipulando, 
experimentando e fazendo 
descobertas.

Pegue uma tampa de caixa de sapato, um potinho, uma colher plástica e algumas bolinhas (caso 
não tenham as bolinhas, poderão fazer de papel).

Agora faça como na imagem abaixo. Coloque as bolinhas na tampa da caixa, ofereça a colher ao 
aluno e incentive-o a pegar as bolinhas com a colher e colocar no potinho. Para os bebês, deixe que 
pegue as bolinhas com as mãos e coloque nos potinhos sem fazer o uso da colher.

SEXTA-
FEIRA

50 MINUTOS

(EIO1EO03) Interagir com crianças da 
mesma faixa etária e adultos ao 
explorar espaços, materiais, objetos, 
brinquedos.

Hoje iremos precisar de elementos da natureza (folhas, flores, matos, pedrinhas, galhos).

Após pegar esses elementos, coloque em uma caixa de papelão e misture algumas formas 
geométricas. Em seguida, peça ao aluno que retire uma forma e diga o nome da forma geométrica 
para ele ou pergunte se ele sabe. Para os bebês, os pais podem pegar a forma geométrica e mostrar
ao aluno.

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS; O EU, O OUTRO E O NÓS; CORPO, GESTOS E 

MOVIMENTOS; ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO; ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES.

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


