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BIB KELLY ADRIANA M DOMINGAS PLANO DE AULA SEMANAL de 18 A 22 DE OUTUBRO 2021
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ADRIANA R., PATRÍCIA E PRISCILA

EDUCAÇÃO INFANTIL  (INTEGRAL)

DIAS DA
SEMANA

CAMPOS DE
EXPERIÊNCIAS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS

Segund
a-feira

Traços, sons, cores
e formas

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

Uma alimentação saudável na infância é o primeiro
passo para uma vida mais duradoura e com maior
bem-estar.
Assistir com a criança o vídeo da Palavra Cantada “O
que tem na sopa do neném”. Se possível repetir a
música estimulando a criança a expressar suas
emoções com palmas, pulos ou balbucios.

Terça-fe
ira

Espaços, tempos,
quantidades,
relações e
transformações

Explorar e descobrir as propriedades de objetos
e materiais (odor, cor, sabor, temperatura)

É muito importante o papel dos pais,dos responsáveis,
da escola e todos que tenham contato com as crianças
no incentivo a realizar boas refeições e adotar bons
hábitos de vida. Utilize uma cenoura para preparar um
delicioso suco para que possam desfrutar juntas



Quarta-
feira

Espaços, Tempos,
Quantidades,
Relações e
Transformações

Explorar o ambiente pela ação e observação,
manipulando, experimentando e fazendo
descobertas.

Degustação de alimentos: O adulto deverá cozinhar um
pedaço pequeno de abóbora, mandioquinha, beterraba
e oferecer os legumes cozidos a ela, fale os nomes e
as cores para a criança, deixe a criança experimentar
os sabores e texturas.
Para os bebês pode ser feito um purê e oferecer a eles.

Quinta-
feira

Espaços, tempos,
Quantidades,
Relações e
Transformações

Explorar e descobrir as propriedades de objetos
e materiais (odor, cor, sabor e temperatura).

O adulto fará junto com a criança uma salada de frutas
utilizando as frutas disponíveis em sua residência.
Pedir para que a criança ajude no preparo, mostre para
ela as frutas, falando o nome de cada e a cor, depois
corte as frutas deixe a criança experimentar pedaço
antes de fazer a salada.

Sexta-f
eira

Espaços, tempos,
quantidades,
relações e
transformações

Explorar e descobrir as propriedades de objetos
e materiais (odor, cor, sabor, temperatura).

O adulto preparará um Mingau de frutas com aveia
e/ou Danoninho de inhame juntamente com a criança e
irá mostrando os ingredientes  e falando  os nomes
deles, após preparada a alimentação, deixe esfriar
decore com a fruta e sirva  para a criança.

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DA SEMANA: Conviver, Participar, Brincar, Explorar e Conhecer-se


