
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2020
TURMA: BII 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 28/09 A 02/10 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 
ESTIMAD
O PARA 

REALIZAÇ
ÃO DAS 

ATIVIDAD
ES

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS

Segunda

Feira
1h30

EI02EF04 - Formular e responder perguntas sobre fatos da história 
narrada, identificando cenários, personagens e principais 
acontecimentos

TEMÁTICA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Em um local aconchegante assistir ao vídeo Doces e frutas - Show da 
Luna, após conversar com a criança a respeito de se alimentar bem, e 
que as frutas também são docinhas e gostosas.

Fonte de pesquisa:

 HTTPS://youtu.be/a2Vai1sd7V8

HTTPS: www.imagemdailha.com.br /blog/o-quesignifica-ter-uma-
alimentacao-saudavel.html 

Base Nacional Comum Curricular.

TERÇA

FEIRA

1h30

EIO2E002 - Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua 
capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.

Degustação de frutas doces e azedas

Na interação com os adultos serão apresentadas para as  crianças, as 
frutas, laranja e o limão, os adultos dialogarão sobre suas 
características e sabores, oferecendo para degustação levando a 



descoberta dos sabores, azedo e doce. Despertando o paladar aos 
alimentos saudáveis.

Fonte de pesquisa: Cadê? Achou! /Pinterest.

QUARTA-
FEIRA

1h30

EI02CG02 - Apropriar se de gestos e movimentos de sua cultura, no 
cuidado de si, nós jogos e Brincadeiras.

Caça ao tesouro apetitoso

A brincadeira consiste em um adulto esconder o tesouro (fruta) em 
algum ambiente pela casa, para que a criança o encontre. É 
interessante que o adulto vá dando pistas da localização. Após 
encontrar o tesouro, juntos irão se divertir e degustar do mesmo. 
Como a brincadeira é caça ao tesouro o responsável também poderá 
amarrar algum pano na cabeça da criança imitando um pirata, e pintar 
com uma caneta na fruta também como na foto abaixo.

Fonte de pesquisa: Base Nacional Comum Curricular / Google

QUINTA-
FEIRA

1h30

EIO2EO06 - Respeitar regras básicas de convívio social nas 
interações e brincadeiras

Brincando de feira com frutas, verduras e legumes

Hoje vamos brincar de feira e para isso vocês vão precisar de: frutas, 
verduras e legumes, podem usar a mesa da cozinha como se fosse a 
barraca, confeccionar fichas coloridas para simbolizar os preços,  as 
crianças serão os vendedores e os pais os fregueses,  enquanto fazem 
as compras converse com elas sobre a importância de cada alimento 
em nossa vida. Brinquem, divirtam e aprendam.

Fonte de pesquisa:

 HTTP://www. Consa.com.br/ notícias/brincando.de.feira.no.infantil.

SEXTA

FEIRA

1h30

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

Piquenique das frutas

Vamos fazer um piquenique das frutas? Estenda uma toalha no chão e 
prepare um espaço confortável em volta dela. Coloque as frutas que 
tiver em casa (laranja, banana, maçã, uva, manga...) e façam um 
gostoso piquenique em família. Será um momento de interação e 
diversão. Se possível registre com uma foto.

Fonte de pesquisa: Base Nacional Comum Curricular (BNCC)



HTTPS://www.copaecia.com.br/blog/wp-
content/uploads/2017/08/piquenique-divers%C3%A3o-no-dia-das-
crian%C3%A7as10.jpg

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, Expressar.


