
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: Berçário IIA e Berçário IIB

PLANO DE AULA SEMANAL DE 16/08/ À 20/08 DE 2021

PROFESSORES(AS): _Camilla, Daniela, Maria A., Àurea, Sandra D., Sandra L., Sueli, Arenilde, Ana E.,
Helena

_ EDUCAÇÃO INFANTIL (INTEGRAL)

DIAS DA
SEMANA

Tempo
estimado

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS

SEGUN
DA-

FEIRA

50
minutos

(EI02T501)  Criar sons com
materiais, objetos e instrumentos
musicais, para acompanhar
diversos ritmos de música.

Montar uma bandinha junto com a criança com objetos disponíveis em casa, como panelas,
tampas, colheres de pau, chocalhos com garrafas pet, copos de plástico, canos, etc. Escolher
algumas músicas e acompanhá-las com os instrumentos.

TERÇA
-FEIRA

50
minutos

(EIBPCGO1) Explorar gestos e
movimentos de sua cultura no
cuidado de si e nas brincadeiras
diversas corporais de  faz-de-conta.

Assistir o vídeo de uma criança dramatizando a música da cobrinha. Em seguida, utilizar gestos
e movimentos como bater as mãos, os pés, rastejar para acompanhar a música.
https://www.youtube.com/watch?v=TS3WpJrGj6Y
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QUA
R TA-
FEIRA

50
minutos

(EI020E03)  Demonstrar interesse e
atenção ao ouvir leitura de história e
outros textos.

O adulto lerá a história do “Jacarezinho triste”. Em seguida ouvirão a história cantada.
Acompanhar com gestos, movimentos e expressões faciais.
https://www.youtube.com/watch?v=W_qbI-k7N-I

QUINT
A-

FEIRA

50
minutos

(EI02CG3) Fazer uso de suas
possibilidades corporais, ao se
envolver em brincadeiras e atividades
de diferentes natureza.

Sentados ouvirão a música “Xô Preguiça”. Em seguida em pé,  fazer gestos e movimentos livres e
solicitados pela música. Após fazer o relaxamento. Deitados. Inspirar! Expirar.
https://www.youtube.com/watch?v=2nL1O8l8hx8

SEXTA-
FEIRA

50
minutos

(EI02ET08) Contar oralmente objetos,
pessoas, livros em contexto diversos.

(EIO2T502)  Utilizar diferentes
materiais, explorando cores, texturas.

Apresentar a parlenda
“A Galinha do vizinho” para a criança. Em seguida, cantar junto com ela e contar utilizando dedos das
mãos. Confeccionar a galinha de ovos, com materiais diversos em casa.

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas. Escuta, fala,

pensamento e imaginação.

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Participar, conviver, brincar, explorar, expressar-se, conhecer-se
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