
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2020 

TURMA: Berçário IA  

PLANO DE AULA SEMANAL DE 14/09 A 18/09 DE 2020 

PROFESSORES(AS): ADRIANA, ANDREA, ANTÔNIA, CARMEM, ESMERALDA, IARA  

EDUCAÇÃO INFANTIL INTEGRAL 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

DIAS DA 
SEMAN

A 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃ

O DAS 
ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGU
NDA-
FEIRA 

30    
MINUTOS   

(EI01CG03) Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos 
e animais. 
 
Objetivo: Apresentar cores, flores, aromas e estimular atenção e a  
curiosidade. 

 Com a apresentação do vídeo cores e flores, os adultos irão participar 

com a criança imitando gestos, observando a bela paisagem colorida, 

e assim possibilitar-lhes conhecimento e aprendizagem. 

https://youtu.be/SQXGFVsh-k 

 

 

https://youtu.be/SQXGFVsh-k


TERÇA
-FEIRA 

 
 

30 
MINUTOS 

 
 

(EI01ET03) Explorar o ambiente pela ação e observação, 
manipulando, experimentando e fazendo descoberta. 
 
Objetivo: Explorar com a criança o jardim, desfrutando das suas 
particularidades, com sensibilidade, sobre os aromas e as  cores. 

 Esse passeio ao jardim  trará ao aluno muitas descobertas e emoções, 

estimule e faça com que o mesmo conheça a natureza e suas belezas. 

Conhecer e identificar elementos da natureza- Flores e cores. 

 
 

QUAR
TA-

FEIRA 

 
 

40 
minutos 

(EI01EF07) Conhecer e manipular materiais impressos e 
audiovisuais em diferentes portadores (livro, revista, gibi, jornal, 
cartaz, cd, tabelei, etc.) 
 
Objetivo: Conhecer diversos portadores textuais, impressos em 
diferentes formatos. 

Essa atividade será bem prazerosa e divertida aos alunos, pois os 

mesmos poderão ajudar na construção da lista temática, cabendo ao 

adulto ajudar de forma segura e criativa na construção da mesma. 

 

 

 

QUINT
A-

FEIRA 

 
 

45   
minutos  

 

(EI01TS02) Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando 
instrumentos riscantes e tintas. 
 
Objetivo: proporcionar diferentes sensações ao manusear a tinta. 

Essa atividade irá proporcionar ao aluno o contato com diferentes 

texturas e sensações diversas, um mundo de descobertas e emoções. 

Será divertida, prazerosa e muito significativa para a criança. 



SEXTA
-FEIRA 

 
40 

minutos 

(EI01ET01) Explorar e descobrir as propriedades de objetos e 
materiais (odor, cor, sabor e temperatura). 
 
O objetivo dessa atividade é estimular a observação e incentivar a 
criança  colocar a mão na massa do bolo.  

Nessa atividade a criança pode observar a quantidade, sentir a 

textura quando misturar a massa, o sabor que é doce, ver a 

transformação, que o bolo vai entrar mole e sair do forno 

pronto e a curiosidade de ver o bolo todo pintado, como no 

vídeo da formiguinha. 

Observar  a transformação da massa  para o bolo, de pastosa 
para consistente depois de assada. 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Corpo, gestos e movimentos; Espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações; traços, sons, cores e formas; Escuta, fala pensamento e imaginação;  

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Participar ativamente das atividades propostas pelo professor; Permitir que a 

criança, além de desenvolver a coordenação motora, também comece a conhecer desde cedo sobre a arte; Explorar movimentos, gestos, sons, texturas, cores, 

palavras e emoções; Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços.  

 

 

 

 


