
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2020 

TURMA: BERÇÁRIO I 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 28/09 À 02/10 DE 2020 

PROFESSORES(AS): Ana Paula, Ávila, Célia, Fátima, Kate, Patrícia, Regina, Renata, Roselaine, Rosiane, Valdeci e Vanessa. 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 

SEMANA 

TEMPO 

ESTIMADO 

PARA 

REALIZAÇÃO 

DAS 

ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUN

DA-

FEIRA 

2 HORAS 

( EI01TS03) Explorar diferentes fontes sonoras e materiais 
para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e 
melodias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta semana iremos trabalhar Alimentação e escolhemos um 

alimento de fácil, acesso e muito saboroso, o Ovo. 

A importância se deve ao fato do ovo possuir uma lista enorme 

de benefícios ao organismo. A começar pela (antes temida) 

Gema. A gema é uma das partes mais ricas em nutrientes do 

ovo, onde se concentram a maioria das vitaminas e minerais. 

Rica em ferro, vitaminas do complexo B e ácido fólico, sendo 

uma super aliada no combate a anemia. Alguns nutrientes 

importantes também presentes são zinco, selênio, fosforo e 

vitaminas A. Outra substância presente na gema é a Colina, 

importante para o cérebro, coração e músculos. 

Em um ambiente tranquilo, assista junto com a criança e todos 

da casa, o vídeo com a história “A Galinha dos ovos de ouro”, 

deixe que a criança observe, pergunte e perceba todos os 

personagens. 

Segue o link para a apreciação do vídeo. 

 

https://youtu.be/FQS8xyw9XfE 

https://youtu.be/FQS8xyw9XfE


 

TERÇA

-FEIRA 

50 

minutos 

 

(EI01ET03) Explorar o ambiente pela ação e observação, 

manipulando, experimentando 

 

 

 

 

 

 

 

Em um ambiente acolhedor, com a criança observando, pode-se 

apresentar o ovo para que a criança segure e veja a sua textura,  

cozinhar o ovo e entregá-lo para que a criança possa sentir a 

diferença e em seguida tirar a casca e deixar que a criança 

tenha esse contato, experimente e perceba as diferenças de 

texturas, cheiros e sabores. 

Link do vídeo a seguir: 

https://youtu.be/3HcpR3vTopQ 

 

QUAR

TA-

FEIRA 

40 

minutos 

(EI01ET01)Explorar e descobrir as propriedades de objetos e 

materiais (odor, cor, sabor, temperatura). 

 

 

 

 

 

 

Em um ambiente tranquilo, todos podem assistir e apreciar o 

vídeo preparado pela Professora e se houver a possibilidade, 

podem preparar juntos uma das opções a seguir: Ovo cozido, 

omelete, ovo frito na água ou ovos mexidos e degustar este 

saboroso alimento. 

Segue o link do vídeo para apreciação. 

https://www.youtube.com/watch?v=1abeZexDkBU&feature=yout

u.be 

https://youtu.be/3HcpR3vTopQ
https://www.youtube.com/watch?v=1abeZexDkBU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1abeZexDkBU&feature=youtu.be


 

 

 

QUINT

A-

FEIRA 

45 

minutos 

 

(EI01CG03) Imitar gestos e movimentos de outras crianças, 

adultos e animais. 

 

 

 

 

 

 

Em um ambiente alegre, todos podem participar da Proposta de 

imitar os movimentos acompanhando a música para realizar os 

movimentos de imitar uma galinha, andar como ela anda e 

repetir seus movimentos e sons. 

Para a brincadeira ficar mais legal, segue o link de uma música 

muito conhecida e fácil para realizar esta brincadeira. 

https://www.youtube.com/watch?v=XbMFxczSpow&list=RDXbM

FxczSpow&start_radio=1 

SEXTA-

FEIRA 

30 

minutos 

(EI01TS03) Explorar diferentes fontes sonoras e materiais 

para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e 

melodias. 

 

 

 

 

 

 

Para fechar esta deliciosa semana, que tal apreciar um lindo 

vídeo feito especialmente para a Turma do Berçário I...Assistam 

juntos e se possível, os Responsáveis podem realizar uma 

brincadeira entre si para alegrar este momento. Uma corrida 

maluca carregando um ovo (cru ou cozido) em uma colher. A 

brincadeira é para descontrair e reforçar o que já estão fazendo, 

se divertindo juntos e incentivando as crianças a participarem 

destes momentos agradáveis!! 

Segue link para apreciação do vídeo: 

: 

https://www.youtube.com/watch?v=LLT6MD1BaUM&pp=Q

AA%3D 

https://www.youtube.com/watch?v=XbMFxczSpow&list=RDXbMFxczSpow&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=XbMFxczSpow&list=RDXbMFxczSpow&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=LLT6MD1BaUM&pp=QAA%3D
https://www.youtube.com/watch?v=LLT6MD1BaUM&pp=QAA%3D


CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Espaço, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações; Traços, Sons, Cores e 

Formas, Corpo, Gesto e Movimentos. 

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

 

 


