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 PLANO DE AULA SEMANAL DE 25 A 29 de Outubro de 2021  

 TEMÁTICA: CONTOS E FÁBULAS. 
 
EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

 
DIAS DA 
SEMANA 

 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

 

         OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
E DESENVOLVIMENTO 

 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-
FEIRA 

O EU, O OUTRO E O 
NÓS. 
 

 

.EI02EO04 - Comunicar-se com os colegas e 
os adultos, buscando compreendê-los e 
fazendo-se compreender.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMÁTICA: “Contos e Fábulas” 

 
25 de outubro - segunda-feira 
 
Atividade: Conto de Fadas “O Patinho Feio.” 
 
Você já ouviu o conto do Patinho Feio. Trata-se de um conto 
de fadas escrito pelo autor e poeta dinamarquês Hans 
Christian Anderson. Além de estar presente nas histórias 
dos livros, ele foi adaptado para muitos filmes, musicais e 
dramas. A moral da história é a lição mais importante de 
todas - não devemos discriminar as pessoas ou julgá-las por 
sua aparência física. 
 
Como fazer: Assista ao vídeo do link sobre o conto de 
fadas“O Patinho Feio”, juntamente com a criança, depois, 
converse um pouco sobre esta história e explique que 
ninguém é igual a ninguém e todos devemos nos respeitar   
ao nosso próximo. Se você tiver o livro e puder ler esse conto 
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para ela, será muito bacana, explorar as imagens e explicar 
a história apresentando as figuras. 
 
Esta atividade irá conscientizar sobre a importância de 
respeitar e acolher o outro como ele é e também a nós 
mesmos. Auxiliar no desenvolvimento da percepção auditiva 
e visual; atenção; concentração. Tenham todos um ótimo 
momento! 
 
Recursos: Mídias. 
 
Vídeo: O Patinho Feio (Todolivro) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=liWISgGDr9M 
 
 

 
TERÇA-
FEIRA 

ESCUTA,FALA, 

PENSAMENTOE 

IMAGINAÇÃO. 

 

EI02EF01 - Dialogar com crianças e adultos, 
expressando seus desejos e necessidades, 
sentimentos e opiniões. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMÁTICA: “Contos e Fábulas” 

 26 de outubro - terça-feira             

  

Atividade: Música “O Patinho Colorido.” 
 
 O objetivo da atividade é promover a aprendizagem e 
favorecer o desenvolvimento físico, intelectual e social das 
crianças, além de ser significativa, prazerosa, e muito 
divertida. A partir da música a criança tem a oportunidade 
de conhecer e identificar as cores dos patinhos. 
 

Materiais necessários: Aparelho multimidia, TV, DVD, 
celular. 
 
Como fazer a Atividade: Separe um espaço em sua casa 
ou na sala de aula onde possa dançar com a sua criança. 
Assista ao vídeo “O Patinho Colorido”, cante e dance junto 
com a criança. Após assistir ao vídeo peça para a criança, 
encontrar na casa, brinquedos, peças de montar ou qualquer 
outro objeto que apresente as cores dos patinhos coloridos.  

https://www.youtube.com/watch?v=liWISgGDr9M


  
 

Link do vídeo - O Patinho Colorido: Bento e Totó - O Patinho 
Colorido (Desenho Infantil). 

 
QUARTA-

FEIRA 

TRAÇOS, SONS, 
CORES E 
FORMAS 
 
 
 
 

.EI02TS02 - Utilizar materiais variados com 
possibilidades de manipulação (argila, massa 
de modelar), explorando cores, texturas, 
superfícies, planos, formas e volumes ao criar 
objetos tridimensionais. 
 
 
 
 
 
 
 

TEMÁTICA: “Contos e Fábulas” 
  
27 de outubro - quarta-feira 
 
Atividade: Colando bolinhas de papel – O Patinho Feio. 
 
É muito importante a contação de fábulas e contos para as 
crianças, ao ouvirem uma história, elas têm a oportunidade 
de refletir sobre suas atitudes e valores, tanto no 
relacionamento com os colegas, familiares, e todos que os 
cercam. 
 
Primeiramente o adulto deverá cortar pedaços pequenos de 
papel crepom, onde a criança deverá amassar e fazer 
pequenas bolinhas. Depois das bolinhas prontas, com a 
orientação de um adulto a criança irá colar as bolinhas sobre 
o desenho. 
 
Recurso: Papel crepom, cola 
 
Com esta atividade vamos trabalhar coordenação motora 
fina, atenção, concentração, percepção visual e criatividade. 
 
Registre todo o passo a passo da atividade. 
 
Boa atividade!! 
 
 
 

https://youtu.be/ZL9pTiY1RPg
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QUINTA-

FEIRA 

ESPAÇOS, TEMPOS, 
QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES. 

 

EI02ET07 - Contar oralmente objetos 
pessoais, livros etc., em contextos diversos. 
 
 
 

TEMÁTICA: “Contos e Fábulas” 

28 de outubro - quinta-feira 
 

Atividade: “Contando os Patinhos.” 
 
A atividade tem como objetivo de desenvolver o conceito de 
números e quantidades. Apresente para criança imagens de 
patinhos. Cole as imagens em uma cartolina escreva os 
numerais de 1 a 5 embaixo de cada Patinho. Para finalizar 
faça a contagem dos patinhos.  
 
Objetivo Geral: Fazer com que identifiquem os números e 
estabeleçam suas relações com a quantidade. Identificar e 
nomear os números de 1 a 5 - Estabelecer a relação/ 
correspondência do número e a quantidade - Possibilitar o 
desenvolvimento das percepções visuais, auditivas e 
sensório-motoras. 
 
 Recursos: Imagens de 5 patinhos, cartolina, cola e 
tesoura. 

 
SEXTA-
FEIRA 

CORPO, GESTOS 
E MOVIMENTOS 

EI02CG01- Apropiar de gestos e movimentos 
de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e 
brincadeiras. 

TEMÁTICA: “Contos e Fábulas” 

29 de outubro - sexta-feira 

 

Atividade: Imitando o Patinho Feio. 
 
Vamos brincar!!, você já assistiu ou ouviu a história do 
patinho feio. 
 
Inicie contando a historia para seu filhos(a). Agora vamos 
imitar o patinho feio, primeiro a mamãe faz, ande meio 
agachado, batendo os  braços como se fossem duas asinhas 
e fazendo quém, quém. Depois que fez, peça para a criança 
imitar. 
 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora, a linguagem 
oral e expressão corporal 
 



  
 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DA SEMANA: BRINCAR, PARTICIPAR, EXPLORAR, CONVIVER E CONHECER -SE 



  
 

 


