
PLANO DE AULASEMANAL – ANO 2020  

TURMA: BIIA E BIIB. 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 08/09/2020 À 11/09/2020. 

 

 

PROFESSORES(AS):  

Berçário II-A: Apparecida, Jaqueline, Tatiane, Vera B, Vera M. 

Berçário II-B: Adriana, Araceli, Cláudia Helena, Cleide, Karina, Luane, Nanci, Núbia. 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL)  

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO ESTIMADO 
PARA REALIZAÇÃO 

DAS ATIVIDADES 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
E 

DESENVOLVIMENTO 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-FEIRA 
07/09 FERIADO FERIADO  FERIADO 

TERÇA-FEIRA 
08/09 50 MINUTOS 

Escuta, Fala, Pensamento e 
Imaginação.  
 
(EI02EF04) Formular e responder 
perguntas sobre fatos da história 
narrada, identificando cenários, 
personagens e principalmente 
acontecimentos. 

Atividade : Conhecendo a Obra Urutu. 
 
Para iniciar essa atividade, apresente a Obra O ovo (Urutu) 
da Artista Tarsila do Amaral para a criança, deixe a criança 
observar a obra, identificar imagens, cores. Depois 
estabeleça uma conversa, levante questões, sobre o que 
ela está vendo? O que será? O que tem dentro desse ovo? 
Será que ele está em um ninho? De quem será esse ovo?  
Observe a reação da criança, suas respostas, e 
interpretação da obra. Registre com fotos ou vídeos a 
atividade. 
Link: https://artsandculture.google.com/asset/urutu/uAG2D
E6y5C6DwA?hl=pt-BR 



QUARTA-FEIRA 
09/09 

1 HORA E 20 
MINUTOS 

Traços, Sons, Cores e Formas.  
 
(EI02TS02) Utilizar materiais 
variados com possibilidades de 
manipulação (argila, massa de 
modelar) explorando cores texturas, 
superfícies, planos, formas e 
volumes ao criar objetos 
tridimensionais. 

Atividade : Casca do ovo. 
 
Com esta atividade, Pais e Professores podem auxiliar no 
processo de ensino e aprendizagem das crianças na 
educação infantil através de técnicas que trabalham a 
coordenação motora, texturas e sensações. Antes de 
iniciar a atividade, cozinhe um ou dois ovos, espere esfriar 
e ofereça para a criança poder manusear o ovo ainda 
inteiro, com cuidado o adulto irá auxiliar a criança a 
descascar os ovos e quebrar as cascas em partes  
pequenas e observando o som que faz ao quebrá-las, 
ofereça as cascas para a criança  deixe ela observar a cor, 
explorar, sentir as texturas, sempre com auxílio e 
observação de um adulto. Por último, pegue uma folha de 
papel passe um pouco de cola e cole pedacinhos das 
cascas na folha formando um lindo mosaico. O mosaico 
poderá ser colorido depois de seco com tintas naturais, 
tinta guache ou giz de cera se preferir. Registre a atividade 
com vídeo e foto. 
Link: 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?
aula=9958 



QUINTA-FEIRA 
10/10 

1 HORA E 10 
MINUTOS 

Corpo, Gestos e Movimentos  
 
(EI02CG05) Desenvolver 
progressivamente as habilidades 
manuais, adquirindo controle para 
desenhar, pintar, rasgar, folhear, 
entre outros. 
 
 
 

Atividade : Pintura com as mãos. 
      
Para aproveitar a empolgação dos pequenos com a obra 
Urutu da Artista Tarsila do Amaral, nada melhor que sugerir 
a confecção de um painel com o carimbo das mãos, 
usando as cores que estão pintadas na obra, como verde, 
vermelho, azul.Pergunte sempre para a criança a cor 
indicada antes de começar a pintar a mão dela, caso a 
criança fale o nome de outra cor, fale com muita calma a 
cor correta e se ela disser a cor correta parabenize pela 
conquista.É só separar uma cartolina ou uma folha que a 
família tenha disponível, converse  sobre a atividade que 
farão juntos, pintar as mãos das crianças e do familiar que 
irá participar da atividade com as cores que observarem  
na obra e carimbar as mãos formando uma linda Obra 
Familiar inspirada na Artista Tarsila do Amaral. Registre 
com fotos e vídeos. 



SEXTA-FEIRA 
11/09 1 HORA 

Traços, Sons, Cores e Formas  
 
 (EI02TS02) Utilizar materiais 
variados com possibilidades de 
manipulação (argila, massa de 
modelar), explorando cores, 
texturas, superfícies, planos, 
formas. 

Atividade: Arte com massinha. 
 
Agora que já conhecemos a obra Urutu da Artista Tarsila 
do Amaral, vamos fazer uma releitura da obra utilizando 
massinha de modelar. Antes de iniciar a atividade deixe a 
criança explorar a massinha, observar a textura ao 
amassar, as cores e as diversas formas que irão se formar 
cada vez que amassar. Sempre com auxílio e supervisão 
de um adulto ajude a criança modelar e manusear a 
massinha em uma bolinha até obter o formato parecido 
com um ovo, depois faça uma cobrinha simulando a 
retratada na Obra. Deixe a criança retratar da sua maneira, 
enrolar e desenrolar usando sua imaginação. Registre a 
atividade com vídeos e fotos. 
Link: https://www.google.com/imgres?imgurl=https://i.pinim
g.com/originals/13/54/8d/13548d6118c1d29101ba655ac39
3de93.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com/pin/331788
697549552561/&tbnid=VyzaE8_tcvwxLM&vet=1&docid=zm
OSqog9B-
TSEM&w=1080&h=1080&itg=1&q=releitura+da+obra+urutu
+massinha&hl=pt-BR&source=sh/x/im 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES D URANTE A SEMANA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. / 

Traços, Sons, Cores e Formas. / Corpo, Gestos e Movimentos. 

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

 


