
                                                                         TURMA: B1A  

PLANO DE AULA SEMANAL DE 28 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO  

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  

 

 

  
(EIO1EF04) Reconhecer elementos das ilustrações de  
Histórias apontando-os, a pedido do adulto-leitor.  

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL     
A criança deverá assistir ao vídeo: Palavra Cantada “O que que 
tem na sopa do neném”.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=x5Dm5FcvIOw 
 
Logo após, os responsáveis devem organizar uma roda de 
conversa com a criança falando sobre alimentação saudável.  
  
Contribuições: desenvolver a capacidade de observação e 
interação.  

 

 

  
(EIO1ET04) Manipular, experimentar arrumar e explorar o 
espaço por meio de experiências de deslocamentos de si e 
dos objetos.  

Para esta atividade, os responsáveis deverão apresentar para 
criança os legumes da sopa, sempre falando o nome de cada 
legume e deixando a criança manusear.  
 
Exemplo: batata, cenoura, repolho, mandioquinha etc. Pode 
aproveitar o momento para cantar a música “o que que tem na 
sopa do neném. Será que tem (cenoura)?  
   
Contribuições: estímulo tátil  
  

  

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


 

 

  
(EIO1EO05) Reconhecer seu corpo e expressar suas 
sensações em momentos de alimentação, higiene, 
brincadeira e descanso.  

Preparar uma sopa saudável com os legumes apresentados na 
aula anterior, explicando o passo a passo e os ingredientes que 
estão sendo utilizados.  
 
Quando a sopa estiver pronta, ofereça para a degustação.  
  
Contribuições: estimulando o paladar e novos alimentos  

 

 

  
(EI01ET04) Manipular experimentar, arrumar e explorar o 
espaço por meio de experiências de deslocamento de si e 
dos objetos.  
   

Piquenique saudável  
 
No espaço externo da casa, faça um piquenique com alimentos 
saudáveis, como frutas de sua preferência, por exemplo.  
Observar sua reação e nos mandar fotos.  
 
Contribuições: explorar e descobrir o material por meio dos 
sentidos.  

 

 

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

Junto com a criança, construa um cartaz com colagem de 
alimentos saudáveis encontrados em encartes de 
supermercados ou revistas.  
 
Os responsáveis podem motivar a atenção e curiosidade das 
crianças quanto a visualização das imagens.  
  
Contribuições: estimular imaginação e criatividade. 
  

  

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:O Eu o Outro e Nós/ 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.  

 


