
 

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: B ll 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 23 de agosto A 27 de agosto DE 2021. 

PROFESSORES (AS): Áurea, Arenilde, Benedita, Camilla, Daniela, Helena, Maria Aparecida, Sandra, Sueli e Ana Elisa. 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

Tempo 
estimado 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUN
DA-

FEIRA 

50 
minutos 

(EI02TS02) Utilizar materiais 
variados com possibilidades de 
manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, 
texturas, superfícies, planos, 

formas e volumes ao criar 
objetos tridimensionais. 

Atividade: Soprando e criando 

Preparar uma mistura com agua e gelatina de várias cores. Colocar um pouco da 
tinta em uma folha de sulfite e soprar com um canudinho para espalhar a tinta pela 

folha,deixe secar e aprecie sua obra de arte. 

TERÇA
-FEIRA 

50 
minutos 

(EI02EF04) Formular e 
responder perguntas sobre fatos 
da história narrada, identificando 

cenários, personagens e 
principais acontecimentos 

Atividade: Leiturinha 

Selecione um livro de acordo com a faixa etária da criança, explore a capa dele, 
converse sobre o tema da história, mostre as imagens e torne este momento 

interessante para a criança. 

QUAR
TA-

FEIRA 

50 
minutos 

.(EI02TS02) Utilizar materiais 
variados com possibilidades de 
manipulação (argila, massa de 
modelar), explorando cores, 
texturas, superfícies, planos, 
formas e volumes ao criar 
objetos tridimensionais. 

Atividade: Contornando 

Separe objetos e ensine a criança contornar, pode ser colher, tampas etc. Após o 

contorno peça que a criança pinte dentro dos espaços. 

 



QUINT
A-

FEIRA 

50 
minutos 

 
(EI02ET05) Classificar objetos, 
considerando determinado 
atributo (tamanho, peso, cor, 
forma etc.) 

Atividade: Vamos contar? 

Peça para a criança fazer 5 bolinhas de papel. Reserve dois potes. Oriente a 

criança arremessar as bolinhas de um pote para o outro. Ao jogar as bolinhas, 

incentive realizara contagem. 

 

SEXTA-
FEIRA 

50 
minutos 

 
(EI02EO04) Comunicar-se com 
os colegas e os adultos, 
buscando compreendê-los e 
fazendo-se compreender. 
 
 

Atividade: Quantos anos eu tenho? 

Pegue uma foto de um aniversário da criança, pergunte sua idade e cante 

Parabéns. 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: “Escuta, Fala Pensamento e Imaginação”; “O Eu, O Outro e O Nós”; “Espaço 

tempo quantidades relações e transformações”; “Traços, sons, cores e formas” 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Expressar, Explorar, Participar 

 


