
TURMA: B1A  

PLANO DE AULA SEMANAL DE 21 DE SETEMBRO A 25 DE SETEMBRO  

PROFESSORAS:  FABIANA, LENI, ROSANGELA, VIVIAN  

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL)  

DIAS DA  

SEMANA  

TEMPO 

ESTIMADO 

PARA 

REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM  

E  DESENVOLVIMENTO  
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS  

 

 

  

(EIO1EF02) Demonstrar interesse ao ouvir leitura de 
poemas e a apresentação da música.   

  

Tema: Cores e flores     

Assista ao vídeo do projeto musicalizar para integrar. Observe  

a reação da criança registrando esse momento com foto.  

 

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=QU9wJIdIXEQ&t=1s 

 

Contribuições: desenvolver hábitos e prazer com a música  

 

  



  

  

(EIO1CG05) Utilizar os movimentos de preensão encaixe e 

lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de 

diferentes materiais e objetos.  

O QUE TEM NO CESTO DO NENÊ?  

 

Nesta atividade, você vai precisar de um cesto ou bacia. 

Coloque  brinquedos ou objetos com as cores primárias  

(amarelo, azul, vermelho). Ao tirar os brinquedos dos  

Cestos, nomeie as cores. Exemplo: “esse é azul”, e assim por 
diante. Em seguida, deixe a criança manusear e brincar. 
Perguntas: a criança teve interesse na atividade no momento de 
manusear e colocar no cesto? Quando nomeou as cores, 

demonstrou interesse?  
  

Contribuições: oportunizar ao bebê o contato com  

diferentes cores  

  

  

  

(EI01ET03) Explorar o ambiente pela ação e observação, 

manipulando, experimentando e fazendo descobertas.  

PASSEIO DAS CORES E FLORES  

 

Nesta atividade, no espaço externo da casa, ou calçada, faça  

um passeio com a criança mostrando as flores e suas cores, e 
assim apreciem a natureza. podendo registrar o momento com 
fotos.  
 
OBSERVAÇÃO: preparar na quarta-feira a gelatina para 

atividade de quinta-feira.  
 
Contribuições: interagir no meio ambiente, participar do 

cuidado e preservação.  

  

 (EI01ET01) Manipular experimentar, arrumar e explorar o 

espaço por meio de experiências de deslocamento de si e 

dos objetos.  

  

MELECA NA MÃO  

 

OBSERVAÇÃO: preparar a gelatina um dia antes, escolha  

uma das cores da gelatina (amarelo, azul e vermelho);  

 

Para realizar a atividade, forre o chão com plástico no  

espaço da casa e ofereça o recipiente com gelatina para a 
criança manusear, descobrindo a textura, cheiro e sabor. deixe 
brincar à vontade.  
 

Contribuições: explorar e descobrir o material por meio dos 

sentidos.  



  

  

(EI01TS02) Traçar marcas gráficas em diferentes suportes, 

usando instrumentos riscantes e tintas.  

DESENHO   

Elaborar numa folha de sulfite ou cartolina um vaso com flores, 

utilizando lápis de cor, tinta guache ou recortes de  

revistas  para usar a imaginação.  

Desenhe flores nas cores primárias: amarelo, azul e vermelho. 

 

Observação: os materiais podem ser retirados na escola  

 Contribuições: estimular imaginação e criatividade  

 CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Escuta, fala, pensamento e imaginação /Espaços, tempos, 

quantidades, relações e transformações/ Traços, sons, cores e formas.   

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: conviver, brincar, participar, explorar, expressar.  

  


