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PLANO DE AULA SEMANAL DE 18/10/ À 22/10 2021

EDUCAÇÃO INFANTIL

DIAS DA
SEMANA

CAMPOS DE
EXPERIÊNCIAS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS

SEGUND
A-FEIRA

Escuta, fala,

pensamento,

imaginação.

(EIBPEF05) Expressar seus sentimentos e opiniões,
usando a linguagem verbal.

Primeiro ouvir a história e a música que fala das frutas “Ana e as
frutas” https://www.youtube.com/watch?v=xyF6O06n3-c . Em
seguida fazer a brincadeira das frutas dizendo o nome que aparece
nas imagens: https://www.youtube.com/watch?v=sE9aMzvsvac

TERÇA-FE
IRA

Traços, sons,

cores e

formas.

(EIBPT502) Utilizar diferentes materiais, suportes e
procedimentos para grafar e explorar cores, texturas,
superfícies, formas e volumes.

Após assistirem o vídeo Viva a Vida Verde (Bento e Totó) realizar
uma atividade de carimbo com legumes cortados.
https://www.youtube.com/watch?v=iJ7UinSD0XA

QUARTA-
FEIRA

Espaços,

tempos,

quantidades,

relações,

transformaçõ

es.

(EIBPET04) Classificar objetos, considerando um
atributo (tamanho, peso, cor ou outro atributo.

Após assistirem a história: Camilão, o comilão, varal da história
https://youtu.be/TGjTjvojGtE (Ana Maria Machado) fazer junto a
criança, espetinhos de frutas.

https://www.youtube.com/watch?v=xyF6O06n3-c
https://www.youtube.com/watch?v=sE9aMzvsvac
https://www.youtube.com/watch?v=iJ7UinSD0XA
https://youtu.be/TGjTjvojGtE


QUINTA-
FEIRA

Traços, sons,

cores e

formas.

(EIBPT501) Explorar sons produzidos por materiais,
objetos e instrumentos musicais para acompanhar
diversos tipos de canções.

Após ouvirem o poema e a música “A Sopa do neném”
https://www.youtube.com/watch?v=x5Dm5FcvIOw - Palavra Cantada.
Escolher objetos como colher de pau, panelas, etc para acompanhar a
música.

SEXTA-FE
IRA

O Eu, o outro

o nós.

(EI02E001) Demonstrar atitude de cuidado e
solidariedade na interação com crianças e adultos.

No primeiro momento fazer um cartaz sobre alimentos saudáveis,
recortar de revistas e panfletos em folha de sulfite, forma de pizza
entre outros.
Em seguida conversar com a criança sobre a importância de sermos
solidários com quem tem privação de alimentos em tempo de
pandemia.
Se possível, doar leite em pó ou em caixa na escola Herbert José de
Souza.

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DA SEMANA: Conviver, brincar, participar, explorar, expressar.

https://www.youtube.com/watch?v=x5Dm5FcvIOw
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DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DA SEMANA:


