
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2020 

TURMA: Berçário II  

PLANO DE AULA SEMANAL DE 31/08 A 04/09 DE 2020 

PROFESSORES (AS): Adriana, Andreia, Edna, Eliana, Eliane, Emilene, Lucimara, Marisa, Mirian, Raquel, Valdenice e Valéria. 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUN
DA-FEI

RA 
1h 30 

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

Projeto Criança Artista 
 

Apresentação do artista Ricardo Ferrari 
 
Vamos conhecer um pouco sobre a História do Artista Ricardo Ferrari 
através do vídeo: HTTPS://youtu.be/6Ndfd6JsRQM, um artista que 
gosta de retratar a infância simples e as brincadeiras de rua, que virou 
tema de suas várias pinturas. Após assistir o vídeo relate sobre a sua 
brincadeira preferida na infância e depois pergunte para criança qual 
é a brincadeira que ela mais gosta? Será um momento para relembrar 
as brincadeiras de infância com a família. 
 
Fonte de pesquisa: BNCC 

TERÇA
-FEIRA 

1h 30 

 
 
 
EI0EF01 - Dialogar com crianças e adultos, expressando seus 
desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. 
 
 

Apreciação da obra Ciranda de Ricardo Ferrari 
 
Apresentar a imagem do quadro Ciranda e através dele explorar com a 
criança algumas perguntas: qual a cor que você mais gostou? ; 
Quantas crianças aparecem na cena, vamos contar juntos? ; Que 
brincadeira legal, você conhece essa brincadeira? ; Como ela se 
chama? Vamos deixar a criança observar e apreciar a obra de forma 
divertida. 
 
Fonte de pesquisa: HTTPS://catalogodasartes.com.br/obra/zBzPt/  

https://youtu.be/6Ndfd6JsRQM
https://catalogodasartes.com.br/obra/zBzPt/


QUAR
TA-FEI

RA 
1h 30 

 
 
EI02EO03 - Compartilhar objetos e espaços com crianças da mesma 
faixa etária e adultos.  
 
 
 
 

Releitura da obra Ciranda de Ricardo Ferrari 
 
Em um local que tenha espaço um adulto ajudará a criança a dispor 
objetos e brinquedos que representarão as crianças reproduzidas na 
obra Ciranda, posteriormente brincarão de ciranda com os mesmos. 
 
 
 
Fonte de pesquisa: HTTPS://criandocomapego.com   

QUINT
A-FEIR

A 
1h 30 

 
 
EI02TS01 - Criar sons com materiais, objetos e instrumentos 
musicais, para acompanhar diversos ritmos de músicas.  
 
 
 
 

Bandinha de panelas 
 

Ao som da Música Ciranda Cirandinha e fazendo uso de objetos não 
estruturados ( panelas, colher de pau, potes plásticos)  vamos brincar 
com os sons construindo um repertório Cultural.  
 
Fonte de pesquisa:  
HTTPS://novaescola.org.br/conteudo  
HTTPS://youtu.be/V8JU4Q7hKe8  
  
 
 

SEXTA-
FEIRA 

1h 30 

 
 
EI02CG02 - Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por 
noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., 
ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes 
naturezas. 
 
 
 
 
 

Brincadeira de Roda 
 

Com duas ou mais pessoas dar as mãos cantando a música Ciranda 
Cirandinha e brincar de roda. Durante a brincadeira enquanto canta a 
música falar o nome de um dos participantes que irá entrara na roda e 
recitar algum versinho ( se for uma criança a mesma deverá receber 
ajuda de um adulto) após recitar deverá ser formada a roda 
novamente e continuar a brincadeira até que todos venham a 
participar recitando o versinho. 
Fonte de pesquisa: HTTPS: 
www.tempojunto.com/2019/03/15/10-ideias-brincadeiras-antigas-co
m-umacara-nova  

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Corpo, Gestos e movimentos; Escuta, fala pensamento e imaginação; O eu, o 

outro e o nós 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Brincar, Conviver, Explorar, Expressar. 

https://criandocomapego.com/
https://novaescola.org.br/conteudo
https://youtu.be/V8JU4Q7hKe8
http://www.tempojunto.com/2019/03/15/10-ideias-brincadeiras-antigas-com-umacara-nova
http://www.tempojunto.com/2019/03/15/10-ideias-brincadeiras-antigas-com-umacara-nova


 


