
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2020 

TURMA: BERÇÁRIO I A, B e C  

PLANO DE AULA SEMANAL DE 28/09 a 02/10 DE 2020 

PROFESSOR (AS): AMANDA, BENILDA, BRUNA, CAMILA, CAROLINE, DEJANIRA, 

ELIANE GONÇALVES, JÉSSICA, KÁTIA, LUCILEIDE, MARIA NEUSA, MARLI, NEIDE, PRISCILA, SHIRLEI, SILVANA, SIMONE.  

 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO PARA 

REALIZAÇÃO 
DAS ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

Segunda-
Feira 

1h 

 
(EI01ET05) Manipular materiais diversos e 
variados para comparar as diferenças e 
semelhanças entre eles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Temática: Alimentação saudável trabalhando o 
vídeo da Sopa do Neném – Palavra Cantada  
 
Atividade: ouvindo a música a sopa do neném. 
https://youtu.be/x5Dm5FcvIOw. Sente com a criança 
com uma panela, colher de pau e legumes já lavados (o 
que você tiver em casa), mostre para a criança na 
sequência da música e vá colocando dentro da panela, 
mexendo para que a criança manuseie também os 
alimentos e a colher, repetindo os seus gestos. Fale que 
é a sopa do neném e curta a música. 
 
Fonte: https://youtu.be/x5Dm5FcvIOw 

Terça-
Feira 

1h 

 
 
(EIO2EFO6) Criar e contar histórias oralmente, 
com base em imagens ou temas sugeridos. 
 
 
 
 

 
Atividade: Separar legumes/frutas (que tiver em casa). 
Junto com a criança brincar de fantoche com os 
alimentos no prato. Depois de pronto registrar esse 
momento e degustar. 
 
Fonte: https://brpinterest.com/ 

 

https://youtu.be/x5Dm5FcvIOw


 
 
 
 

Quarta-
Feira 

 
1h 

 

 
(EI01EOO5) Reconhecer seu corpo e expressar 
suas sensações em momentos de alimentação, 
higiene, brincadeira e descanso. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atividade: O adulto pode utilizar os legumes/verduras 
que tiver em casa. Comece lavando os alimentos juntos, 
em seguida, coloque em pote/pratos, tape os olhos da 
criança (com um pano/fita confortável), coloque o 
alimento nas mãos e deixe que a criança sinta a textura 
e depois o sabor. 
Quando terminar de provar mostre os alimentos e fale os 
nomes a ela. 
 
Fonte: 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil e 

Ensino Fundamental. Brasília: MEC/Secretaria de Educação 

Básica, 2017. 

Quinta-
Feira 

1h20 
 

 
(EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e 
diferenças entre características e propriedades 
dos objetos (textura, massa, tamanho). 
 
 
 
 
 
 
 

Atividade: Assistir ao vídeo infantil  
Palavra Cantada – Sopa do Neném 
https://www.youtube.com/watch?v=x5Dm5FcvIOw. Em 
seguida o responsável pega alimentos saudáveis 
(banana, laranja, tomate, chuchu, cenoura), o que tiver 
em casa, coloca em um recipiente que caiba os 
alimentos, pode ser uma cesta, uma bacia ou pote de 
plástico, leve-o até o lugar gostoso da casa, o 
responsável e a criança sentam-se de frente um para o 
outro com o recipiente de alimentos e mostra pra criança 
e fala para fechar os olhos  bem fechados e entrega um 
dos alimentos em suas mãos, deixe ela apalpar e cheirar 
o alimento para tentar adivinhar que alimento é aquele, 
a cada acerto o adulto faz elogios à criança, a 
brincadeira continua até todos os alimentos serem 
tocados. 
 
Fontes de pesquisa: 



 BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil e 
Ensino Fundamental. Brasília: MEC/Secretaria de Educação 
Básica, 2017. 
Palavra Cantada – Oficial.  Sopa do Neném – Palavra Cantada.  
Youtube. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=x5Dm5FcvIOw> Acesso em 
21.09.2020 

 

Sexta-
Feira 

1h20 

 
(EI01TS02) Traçar marcas gráficas, em diferentes 
suportes, usando instrumentos riscantes e tintas. 
  
 
 
 
 
 
 
 

Atividade: Apresente o alho poro (ou outro legume que 
tenha talo) para a criança e deixe-a manipular. Em 
seguida amarre vários talhinhos do alho com um 
barbante de maneira que fique firme. Prepare a tinta 
caseira https://www.youtube.com/watch?v=Z-zueSlpJRQ 

E numa folha desenhe o caule, finalize carimbando na 
parte superior criando uma flor. Após a observação da 
criança estimule ela a carimbar junto com você 
expressando suas habilidades.  
 
Fonte: https://youtu.be/Z-zueSlpJRQ 

    

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O eu O Outro e O Nós; Escuta, Fala, Pensamento 

e Imaginação; Espaço, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações; Traços, Sons, Cores e Formas. 

_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________

_____________________ 

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

Conviver.________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=x5Dm5FcvIOw
https://www.youtube.com/watch?v=Z-zueSlpJRQ


___________________________________________________________________________________________________________________

_____________________ 

 

 


