
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 30/08 A 03/09

                  PROFESSORES (AS): ALINE, ANDREIA, ARLETE, CAMILA, CLÉIA, HILDÊNIA, IVIA, JOSÉ ALBERTO, MARIA VANUSIA, MARJOURIE, PÂMELA, PAULA,
REBECA, ROSALINE.                 

EDUCAÇÃO INFANTIL  (INTEGRAL)

DIAS DA
SEMANA

Tempo 
estimado

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS

SEGUN
DA-

FEIRA 50 MINUTOS

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

Olá pais ou responsáveis!
Desejamos a todos uma semana abençoada e produtiva na realização das atividades propostas e
recomendadas às nossas crianças.

Atividade: Enchendo as caixinhas.

Ponha à disposição do bebê diversas caixinhas de tamanhos variados (de creme dental, sabonete,
remédio, etc.), caixas de leite ou de café.
Usando revistas e jornais,  incentive a criança a amassar os papeis e encher as caixinhas,  nesse
momento converse com a criança falando sobre as noções de cheio e vazio, deixando a criança
brincar livremente com as caixas cheias e papeis.

TERÇA
-FEIRA 50 MINUTOS

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

Atividade: Hora de se movimentar

Assistir ao vídeo “Mexendo as partes do corpo”.
Reproduza os movimentos do corpo quantas vezes achar necessário, para que a criança não se sinta
cansada, a fim de que haja descontração e alegria entre toda a família.
Para assistir o vídeo: https://youtu.be/5OA45DdhsI4 

https://youtu.be/5OA45DdhsI4


QUAR
TA-

FEIRA
50 MINUTOS

 (EI02TS02)  Utilizar  materiais  variados
com  possibilidades  de  manipulação,
explorando cores, formas.

Atividade: Jogando bolinhas ou balões coloridos.

Use algumas bolinhas ou encha alguns balões para que a criança possa brincar, incentivando que
ela jogue para cima, chute, ande segurando o balão ou a bolinha com uma mão ou com as duas.
Sente na frente do bebê e jogue a bolinha ou o balão para ele, pedindo para que faça o mesmo.
Desta forma trabalhamos elementos de cores e formas para o desenvolvimento do bebê/criança. 

QUINT
A-

FEIRA
50 MINUTOS

(EI01EF05)  Imitar  as  variações  de
entonação  e  gestos  realizados  pelos
adultos, ao ler histórias e ao cantar.

Atividade: Leitura Compartilhada

Apresente  o  livro  a  criança,  deixando-a  manipular  a  vontade,  ajude-a  a  virar  as  paginas,
conversando com ela sobre as imagens, apontando cada uma e falando o nome de cada figura,
depois leia a história, dando voz aos personagens, imitando-os. 

SEXTA-
FEIRA

50 MINUTOS

(EI01ET03)  Manipular,  experimentar,
arrumar e explorar o espaço por meio
de experiências de deslocamentos de si
e dos objetos. 

Atividade: Manipulando garrafas no ambiente.

Garrafas pets coloridas.
Coloque o bebê sozinho ou apoiado no chão para brincar com as garrafas pets colorida. Deixe o
bebê manusear, explorar as possibilidades de rolar, pegar, soltar e sacudir.
Para esta atividade recomendamos que utilize garrafas pequenas e variadas, com a possibilidade de
ornamenta-las, conforme suas imaginações.
Observe e brinque junto. Registre o momento com foto e vídeo.

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES/ CORPO, 

GESTOS E MOVIMENTOS/ O EU, O OUTRO E O NÓS/ TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

________________________________________________________________________________________________________________________________________


