
 

 

PLANO DE AULA 

 
PERÍODO: _____________________________ A _____________________________ 

PROFESSORA:  HELOISA DA COSTA CARVALHO 
 

1. CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  

BEM ESTAR, AUTONOMIA, IDENTIDADE E INTERAÇÕES. 

 Realizar ações simples de relacionadas a higiene pessoal, adquirindo hábitos de autocuidado com auxilio do professor. 

 Participar, com interesse, de situações que envolvem a relação com o outro, incluindo diferentes faixas etárias. 

 Ouvir histórias e reconhecer alguns elementos nas ilustrações.  

 
 

2. CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  

LINGUAGEM INTEGRADA, NATUREZA E CULTURA. 

 

(      ) CORPO, MOVIMENTO E BRINCADEIRA 

(      ) LINGUAGEM ORAL E IMAGINAÇÃO 

(      ) LINGUAGENS, NATUREZA E CULTURA: (     )VISUAL        (     )MUSICAL        (     )ESCRITO        (     )MATEMÁTICA        (     )NATUREZA, SOCIEDADE E CULTURA 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 

Secretaria Municipal de Educação – SMED 

GR Liberdade/Cidade Baixa 

Centro Municipal de Educação Infantil Hosannah de Oliveira 

Praça Conselheiro João Alfredo, S/N – Largo do Tamarineiro – Pau Miúdo 

Telefone: 3611-4012 VALIDAÇÃO DA COORDENAÇÃO 

 



SITUAÇÃOES DIDÁTICAS/ VIVÊNCIAS 

1º DIA - RODA INTERATIVA:  MEIOS DE PREVENÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS 

ATIVIDADES PERMANENTES: LEITURA, MÚSICA E DESENHO 

DESCRIÇÃO DA VIVÊNCIA: O QUE FAZER ANTES? O QUE FAZER DURANTE? DESDOBRAMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convidar a criança para assistir um desenho com o nome  Coronavirus – ajudar a prevenir – lavar as mãos –  Crianças Inteligentes 

(https://youtu.be/_BvV3oONClk ) que fala sobre a importância da higiene das mãos para a nossa vida. Enfatizar  a necessidade atual 

e sempre de lavar as mãos depois de qualquer atividade do dia a dia, mostrando-lhe que isso irá ajuda-lo a crescer forte e saudável.  

Propor  brincar  com os brinquedos disponíveis  conversando e incentivando o desenvolvimento da oralidade da criança, nomeando 

os brinquedos a as situações criadas. Logo após promover um banho nos bonecos com uso dos materiais de higiene normalmente 

usados, mostrando como se faz e posteriormente pedir ajuda da criança ou deixa-la fazer dando as necessárias orientações.  Logo 

após guardar os brinquedos: LAVAR AS MÃOS! 

 


