
PLANO DE AULASEMANAL – ANO 2021 

TURMA: MATERNAL A/B 
PLANO DE AULA SEMANAL DE: 16 a 20 de agosto 

MEU MUNDO DE LENDAS 
                                                                                                                                                                                                 

 
 
PROFESSORES(AS):   Alessandra, Alexandra, Damaris, Eide, Fátima, Jéssica, Maria Inês, Maria Rosária, Renata. 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL)  

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO PARA 
REALIZAÇÃO DAS 

ATIVIDADES 
 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-
FEIRA 

 

30 minutos. 

(EI02EF04) Formular e 
responder perguntas da 
história narrada, 
identificando cenários, 
personagens e principais 
acontecimentos. 

 
         
 
 
 

Atividade: Lenda do Curupira 

Antes de colocar o vídeo da lenda do Curupira, pedir para criança prestar bastante atenção, 

pois vocês irão conversar sobre tudo o que viram na história. 

Ao finalizar o vídeo, explique que a lenda do Curupira faz parte do “Folclore”, e que essa 

palavra significa: Conhecimento de um povo, dos nossos antepassados, aqueles que passaram por 

nós e por nossos pais. Falar também que esse personagem, “o Curupira” tem seus cabelos vermelhos 

e pés ao contrário, porque faz parte do imaginário, pois as lendas é uma mistura de história e 

fantasia. Após, fale que chegou o momento de recontar a história, peça para criança falar tudo o 

que o Curupira fazia na floresta, quais eram os personagens e entre outras situações importantes. 

 

https://youtu.be/gKpiIzfNQA8 

Referências: Currículo de Ribeirão Pires, BNCC, Google e Youtube  

Por meio desta atividade espera-se despertar na criança o interesse em questionar sobre fatos, 
cenários e personagens, possibilitando que o conte de forma cada vez mais organizada (pensamento 
e fala) e ao recontar a história, resgatar memórias sobre costumes e tradições populares. 
 

https://youtu.be/gKpiIzfNQA8


TERÇA-FEIRA 30 minutos. 

(EIO2TSO2) 
Utilizar materiais variados 
com possibilidade de 
manipulação (argila, massa 
de modelar), explorando 
cores, texturas. Superfícies, 
planos, formas e volumes ao 
criar objetos 
tridimensionais. 
 

Atividade: Desenhar e pintar o Curupira na floresta 
 

O adulto auxiliará a criança a desenhar (ou se preferir poderá imprimir o modelo) e pintar o 
Curupira na floresta. 
 
Referência: Currículo de Ribeirão Pires, BNCC, Google. 
 
Por meio desta atividade espera-se levar a criança a desenvolver o respeito pelo passado, pelas 
diferenças e pela diversidade. 

QUARTA-
FEIRA 

 40 minutos. 

(EIO2CGO2) 
Deslocar seu corpo no 
espaço, orientando-se por 
noções como em frente, 
atrás, no alto, embaixo, 
dentro, fora etc. ao se 
envolver em brincadeiras e 
atividades de diferentes 
naturezas. 
 
(EIO2EOO5) 
Perceber que as pessoas 
têm características físicas 
diferentes, respeitando 
essas diferenças. 

Atividade: Circuito acompanhando as pegadas do Curupira 
 

 Nesta atividade o adulto organizará o material, para desenhar ou imprimir imagens com os 

pezinhos e recortar, colar em uma cartolina ou papelão. Após, os pares dos pés confeccionados 

(desenhados e recortados, pelo adulto), pelo menos uns 10 pares, o adulto fará um caminho com os 

pares dos pés, fixarão no chão com fita crepe, intercalando os pares de frente e outros para trás em 

diferentes direções, montando o caminho das pegadas do Curupira. Após o caminho preparado, o 

adulto mostrará para a criança como pular em cima dos pezinhos na direção correta. E assim a 

criança fará o circuito. O adulto auxiliará a criança. 

Referências: BNCC, Proposta Curricular de Ribeirão Pires, Pesquisa na internet Google e nas 

minhas experiências pedagógicas. 

Por meio desta atividade espera-se estimular a coordenação motora através da brincadeira, aliado a 

isso trabalhar a coordenação motora e raciocínio lógico. 

  

QUINTA-
FEIRA 

  40 minutos. 

(EI02CG05) 
Desenvolver 
progressivamente 
as habilidades manuais, 
adquirindo controle para 
desenhar, pintar, rasgar, 
folhear, entre outros. 
 
(EI02EF04) 
Formular e responder 
perguntas sobre fatos da 
história narrada, 
identificando cenários, 
personagens e principais 
acontecimentos 

Atividade: Confecção do personagem Curupira com rolinho de papel higiênico. 
 

Para realizar essa atividade o adulto deverá separar os materiais conforme descrição do plano 
de aula. Organizar o ambiente para facilitar o trabalho e estimular o hábito da organização na 
criança, sempre mantendo um diálogo favorecendo sua comunicação e ampliação da linguagem.  

Fazer perguntas sobre o personagem durante o processo de execução, como qual a cor do 
cabelo, vestimenta, onde ele mora e suas características físicas. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=L-LjS6U85MY 
 
Referências: BNCC, https://educador.brasilescola.uol.com.br/orientacoes/o-folclore-na-
abordagem-escolar.htm 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=7690#:~:text=Perguntar%20%C3
%A0s%20crian%C3%A7as%20se%20conhecem,plantas%20e%20animais%20das%20florestas. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=L-LjS6U85MY
https://educador.brasilescola.uol.com.br/orientacoes/o-folclore-na-abordagem-escolar.htm
https://educador.brasilescola.uol.com.br/orientacoes/o-folclore-na-abordagem-escolar.htm
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=7690#:~:text=Perguntar%20%C3%A0s%20crian%C3%A7as%20se%20conhecem,plantas%20e%20animais%20das%20florestas
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=7690#:~:text=Perguntar%20%C3%A0s%20crian%C3%A7as%20se%20conhecem,plantas%20e%20animais%20das%20florestas


 Por meio desta atividade espera-se dividir a tarefa em conversa sobre o personagem, organização 
e exploração do material, conhecimento sobre as características do Curupira e execução do boneco. 

SEXTA-FEIRA   30 minutos. 

(EIO2EO05) Perceber que as 
pessoas tem características 
físicas diferentes, 
respeitando essas 
diferenças. 
 
(EI02CG01) Apropriar-se de 
gestos e movimentos de sua 
cultura no cuidado de si e 
nos jogos e brincadeiras. 
 
 
 

Atividade: Vídeo musical do Curupira/ Turma do Folclore 
 

Auxilie a criança ao assistir o vídeo dando comandos e ressaltando as características do 
personagem Curupira. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=z8_OpYASpvo 
 
 Referência: Currículo de Ribeirão Pires, BNCC, YouTube.  
Por meio desta atividade espera-se colocar os alunos em contato com diferentes manifestações da 
cultura popular, levar ao conhecimento da importância do folclore na história de um país, estimular 
e desenvolver a imaginação e criatividade, incentivar o gosto pela leitura, canto e dança. 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Corpo, gestos e movimentos/Escuta, fala, pensamento e imaginação/ Traços, sons, 
cores e formas/ O eu, o outro e o nós. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da 
gestão da escola e das atividades propostas pelo educador quanto dá realização das atividades da vida cotidiana./ Brincar cotidianamente de diversas formas, em 
diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua 
imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais./ Conviver com outras crianças e adultos, 
em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e as diferenças entre as 
pessoas / Explorar movimentos, gestos e sons, ampliando seus saberes sobre a cultura./ Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, 
emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes linguagens./ Conhecer-se e construir sua identidade 
pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e 
linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z8_OpYASpvo

