
 

 

CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 
PLANO DE AULA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
GRUPO:G2/MAT I             PERÍODO: 31 de agosto a 04 de setembro de 2020.                                                                          PROFESSORAS:Daphine Araújo, Márcia Rodrigues e Sania dos Santos. 

LEGENDA 
PÁGINAS A SEREM TRABALHADAS 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS 
Seg. Ter. Quar. Quin. Sex. 

PRANCHETAS DE INVENÇÕES 
 

55 e 57 
 

59 e 61 x       x x (EO) O EU, O OUTRO E O NÓS 
(CG) CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
(TS) TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

(EF) ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
(ET) ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES 

KIT DE INVENÇÕES      

      

      

      

DATA OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO POSSIBILIDADES 

   31/08 

(EF)  

Estimular na criança o interesse pelo mundo da poesia e da literatura, 
desenvolver a linguagem oral, autonomia de pensamentos e levantar 
hipóteses coerentes sobre o texto apresentado. 

Gênero Textual: Poema “Caixinha Mágica” 
Leitura de imagem 

   01/09 

(EF), (CG) e (TS)  
Estimular na criança o interesse pelo mundo da poesia e da literatura, 
desenvolver a linguagem oral, autonomia, coordenação motora fina e 
percepção auditiva. 

Gênero Textual: Poema “Havia um menino” 
Dobradura 

O2/09 

(TS) 

Nomear e distinguir as formas geométricas (quadrado, círculo e 
triângulo), desenvolver o raciocínio lógico a psicomotricidade, a 
coordenação motora e a criatividade. 

Forma Geométricas: Quadrado, círculo e triangulo 

   03/09 

(EO) e (CG) 

Identificar as partes do corpo e nomeá-las, desenvolver a criatividade e 
a coordenação motora fina. 
 
 

Esquema Corporal: Partes do corpo 

04/08 
 
 
 
 
 
 
 
 

(EO) e (TS). 

Perceber a si e o outro, respeitar as diferenças, desenvolver a 
criatividade e oralidade. 

Data Comemorativa: Dia 05/09 Dia Raça; 
Contação de história: Menina Bonita do Laço de Fita. 



SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

31/08 O1 /09 O2/09 03/09 04/09 
 

Prancheta de invenção: Págs: 
55 e 57. 
Providenciar algumas figuras 
de brinquedos da preferência 
da criança, ex: bonecas, 
carrinhos, bichinhos de 
pelúcia, etc.).  
Após o recorte das figuras, 
cole-os na imagem da caixa 
mágica da página 55.   
Em seguida, acessar o QR 
CODE da página 57. Ler o 
poema e acompanhar a 
recitação pela Playlist.  
E divirta-se. 
 
 

Prancheta de invenção: Págs: 59 e 
61. 
Confeccionar a dobradura de 
chapéu que se encontra na página 
59, seguindo as orientações da 
lateral do livro.  
Acessar o QR CODE da página 61, 
onde auxiliará na recitação do 
Poema “Havia um menino” de 
Fernando Pessoa. 
É necessário obedecer uma 
entonação de voz adequada para 
que a criança possa identificar os 
sentimentos presentes no poema. 
 
 

Não utilizaremos o livro.  
Confeccionar as formas 
geométricas já estudadas: 
quadrado, triângulo e círculo.  
  
 
 
 

Mostrar as imagens para que a 
criança possa nomeá-las e 
relacionar a objetos da sua 
vivência. 
Fazer questionamentos, como: A 
bola parece com qual forma 
geométrica? E a janela? E a 
casquinha de sorvete? 
Para trabalhar a coordenação 
motora fina, rasgue algumas 
folhas de papéis e cole as figuras 
na folha que estará em anexo. 
 
 
 

Não utilizaremos o livro. 
Explorar a música “Cabeça, 
ombro, joelho e pé.” Que está 
disponível no YouTube: Bob 
Zoom. (Vídeo infantil musical 
oficial). 
Nomear cada parte do corpo de 
acordo com os comandos da 
música. 
Após ouvir, explorar as partes do 
corpo dando alguns comandos, 
como: Passe a mão na sua 
cabeça; coloque os braços para 
cima e bata com os pés bem 
forte.  
Em seguida, realize a atividade 
que está em anexo. 
 
 
 

Não utilizaremos o livro. 
Fazer a leitura da história do 
livro “Menina Bonita do laço de 
fita”, da autora Ana Maria 
Machado, onde contempla as 
diferenças de raças e as 
diversidades.  

  
Após a leitura da história fazer 
um desenho bem bonito da 
Menina do laço de fita. 
OBS. A história do livro, segue 
em anexo, assim como a folha 
A4 padronizada. 
 
 

SUPORTE: - figuras de brinquedos 
preferidos. 

SUPORTE:  
 

SUPORTE: atividade xerocopiada 
 
 
 
 

SUPORTE:  atividade xerocopiada 
 

SUPORTE: - lápis de cor  
                    - giz de cera 

AVALIAÇÃO: 

- Participação, oralidade, movimentos e criatividade. 

 



 

 

 

MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA

        

 


