
  
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

PROFESSORES: Andreia, Cleia, Dulce, Bruna, Debora, Stephaine, Suzi, Vera, Irene, Edi, Diana, Carol, Rosana e Joyce; 
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TURMA: BIA, BIB, BIC e BID 
PLANO DE AULA SEMANA Nº: 27  
DE 20 A 24 DE SETEMBRO DE 2021 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL INTEGRAL  
  

 
DIAS DA 
SEMANA 

 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

 
OBJETIVOS DE PRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-
FEIRA 

20/09/ 2021 

O eu, o outro e 
o nós  

 

 

 

 

 

EI01EO01: Perceber que suas 
ações têm  efeitos nas outras 
crianças e nos adultos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividade: vídeos musicais 
Em um lugar aconchegante e acolhedor coloque os vídeos para que a criança 
assista e veja os meios de transporte que irá mostrar no vídeo, podem dançar 
e cantar as músicas. Registre esse momento com um vídeo ou uma foto e nos 
mande no grupo. 
Essa atividade irá trabalhar, coordenação motora, atenção, visão, audição, 
lateralidade, observação.  
https://youtu.be/jFg1l_bclrA 
https://youtu.be/EdffX059pTQ 
https://youtu.be/-yGoFKqJjTU 
https://youtu.be/szqKMgkXpZw 

PLANO DE AULA SEMANAL – 
2021 
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TERÇA-
FEIRA 

 
21/09/ 2021 

Traços, sons, 
cores e 
formas. 
Corpo,  gestos 
e movimentos.  

EI01TS02: Traçar marcas 
gráficas, em diferentes suportes 
usando instrumentos riscantes e 
tintas. 
EI01CG02: Experimentar as 
possibilidades corporais nas 
brincadeiras e interações em 
ambientes acolhedores e 
desafiantes. 
 
 
 

Atividade: Brincando de carro 
Em uma caixa de papelão grande ou plástico grande, o responsável juntamente 
com a criança irá decorar a caixa com, tintas, tecidos, papel colorido, revistas, 
jornais, barbante… usem a criatividade e podem escolher o meio de transporte 
que deseja fazer, ex: carro, caminhão etc.  Depois do meio de transporte pronto 
em um ambiente espaçoso para os bebês o responsável coloca  a criança 
dentro da caixa e puxe a caixa pelos espaços externos e para as crianças 
maiores o responsáveis pode fazer um buraco em baixo para que a crianças 
colocar em pés e ande pelos espaços como se a criança estivesse passeando 
de carro. Registre a atividade com vídeo ou fotos e envie no grupo. 
Essa atividade irá trabalhar coordenação motora, lateralidade, atenção,  
texturas, tato, observação. 

 

QUARTA-
FEIRA 

 
22/09/ 2021 

Escuta, fala, 
pensamento e 
imaginação. 
 
 
 
 
 
 

EI01EF03: Demonstrar 
interesse ao ouvir histórias lidas 
ou contadas, observando 
ilustrações e os movimentos de 
leitura do adulto-leitor (modo de 
segurar o portador e de virar as 
páginas). 
 
 
 

Atividade: história sinais de trânsito 
Em um lugar aconchegante e acolhedor coloque a história Sinais de trânsito 
para assistirem junto com a criança, enfatizem a mostrem as cores do 
semáforo. Registre esse momento com um vídeo ou uma foto e nos mande no 
grupo.  
Essa atividade irá trabalhar, visão,  atenção,  audição,  observação,  cores, sons 
diversos. 

https://youtu.be/odMqWs1yiuk 
https://youtu.be/C_POjhl4P6A 

QUINTA-
FEIRA 

 
23/09/ 2021 

Traços, sons, 
cores e forma. 

EI01TS01: Explorar sons 
produzidos com o primeiro 
corpo e com objetos do 
ambientes. 

Atividade: sons do trânsito  
Em uma lugar aconchegante coloque os sons do trânsito e incentive a criança 
adivinhar quem faz o barulho que estão escutando, para os menores os 
responsáveis podem fazer o barulho para que os bebês observem e escutem 
os diferentes sons. Registre esse momento com um vídeo ou uma foto e nos 
mande no grupo.  
Essa atividade irá trabalhar,  audição,  oralidade,  atenção,   
observação.  
https://youtu.be/i1HWpH5ODMg 

https://youtu.be/odMqWs1yiuk
https://youtu.be/C_POjhl4P6A
https://youtu.be/i1HWpH5ODMg


  
 

SEXTA-
FEIRA 

 
24/09/ 2021 

Traços,  sons, 
cores e 
formas. 

EI01TS03: Explorar diferentes 
fontes sonoras e materiais para 
acompanhar brincadeiras 
cantadas, canções, músicas e 
melodias. 

Atividade: Brincando com as cores do semáforo  
Para essa atividade vamos precisar de 3 círculos    de papel (vermelho, amarelo 
e verde), coloque-os na altura da criança e toque nas cores de acordo com o 
que a música pede, para os menores o responsável pode ajudar segurando a 
mão e ajudando ele a tocar nas cores pedidas. Registre esse momento com um 
vídeo ou uma foto e nos mande no grupo.  
Essa atividade irá trabalhar coordenação motora,  cores, lateralidade,  visão,  
observação,  tato. 
https://youtu.be/jzuT9ngP7hk 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DA SEMANA: Brincar, participar,  explorar, expressar, conviver e 

conhecer-se. 

https://youtu.be/jzuT9ngP7hk


  
 

 


