
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO

2021
TURMA: BII

PLANO DE AULA SEMANAL DE  23/08 À  27/08  DE  2021.

PROFESSOR (AS): Andréia, Miriam, Sheila, Silvana, Thais, Urcina, Lucimara, Renata Ribeiro, Silvia, Suely, Eliete, Maria, Renata Cristina, Rita.

EDUCAÇÃO INFANTIL -  (INTEGRAL)

DIAS DA
SEMANA

TEMPO
ESTIMADO

PARA
REALIZAÇÃO

DAS
ATIVIDADES

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS

SEGUN
DA-FEI

RA

10
Minutos

Relatar experiências e fatos
acontecidos, histórias ouvidas, filmes
ou peças teatrais assistidas, etc.

Folclore brasileiro é a junção de lendas, contos, mitos e histórias sobre criaturas e seres fantásticos
que habitam o imaginário de povos tradicionais de diversas regiões do país. O folclore do Brasil é
formado com base na mistura de tradições típicas das várias culturas que formam a identidade na
nação, com destaque para a portuguesa, indígena e africana. Vídeo com história do folclore
brasileiro.
https://www.youtube.com/watch?v=fslWQYxwyyE&t=212s

TERÇA
-FEIRA

10
Minutos

Relatar experiências e fatos
acontecidos, histórias ouvidas, filmes
ou peças teatrais assistidas, etc.

Brinquedos e brincadeira do nosso folclore:
As brincadeiras folclóricas, também conhecidas como brincadeiras de rua ou tradicionais, são jogos
que nasceram da cultura popular. Elas fazem parte dos hábitos e costumes populares e são
passadas de geração em geração ao longo do tempo.
https://www.youtube.com/watch?v=dVBxl7Sw_6k

https://www.youtube.com/watch?v=fslWQYxwyyE&t=212s
https://www.youtube.com/watch?v=dVBxl7Sw_6k


QUAR
TA-FEI

RA

15
Minutos

Utilizar diferentes fontes sonoras
disponíveis no ambiente em
brincadeiras cantadas, canções, músicas
e melodias.

Agora iremos conhecer algumas parlendas do folclore brasileiro:

As parlendas são combinações de palavras com temática infantil, que fazem parte do folclore
brasileiro. Passadas de geração em geração, as parlendas são rimas usadas como brincadeira pelas
crianças..... De origem latina, a palavra parlendas deriva de “parlare”, que significa falar, conversar.

https://www.youtube.com/watch?v=zCO9L24TKG0

QUINT
A-FEIR

A

20
Minutos

Demonstrar interesse e atenção ao
ouvir histórias e outros textos,
diferenciando escrita de ilustrações, e
acompanhando, com orientação do
adulto-leitor, a direção da leitura (de
cima para baixo, da esquerda para
direita).

As lendas e mitos brasileiros possuem origem na mitologia dos índios nativos, em conjunto com os
mitos trazidos da Europa pelos portugueses e da África pelos negros. As mesclas de diferentes
culturas permitiram produzir mitos únicos, mas também é possível observar diversos elementos
comuns com mitos de outros povos.

https://www.youtube.com/watch?v=pc8onxjtsgM&t=738

SEXTA-
FEIRA

20
Minutos

Apropriar-se de gestos e movimentos
de sua cultura no cuidado de si e nos
jogos e brincadeiras.

Brincadeira de ESCRAVO DE JÓ com a família:
Os jogos populares são brincadeiras tradicionais e que podem ser jogados individualmente ou em
grupo. Os Jogos Populares são aqueles conhecidos também como jogos de rua em que seus
elementos podem ser alterados, decididos pelos próprios jogadores, com flexibilidade das regras, e
sem exigir recursos mais sofisticados, pois sua origem está na cultura popular.

https://www.youtube.com/watch?v=YjilQ2wvCi4

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: ESCUTA FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO; ESPAÇOS TEMPOS, QUANTIDADES,

RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES, TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS. CORPO GESTOS E MOVIMENTOS.

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

https://www.youtube.com/watch?v=zCO9L24TKG0
https://www.youtube.com/watch?v=pc8onxjtsgM&t=738
https://www.youtube.com/watch?v=YjilQ2wvCi4

