
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2020 

TURMA: Berçário 2 A 
 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 08/09 A 11/09 de 2020 
                                                                                                                                                                                                 

 
 
PROFESSORES(AS): Ana Clayde, Ana Maria, Luciana, Maria Aparecida, Maria de Lourdes e Mariza 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL)  

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO ESTIMADO 
PARA REALIZAÇÃO 
DAS ATIVIDADES 

 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-
FEIRA 

 
 

 
         FERIADO 

 
                               FERIADO 

TERÇA-
FEIRA 

30 minutos 

 
Relatar experiências e fatos 
acontecidos, histórias 
ouvidas filmes ou peças 
teatrais assistidos etc. 
(EI02EF05) 

 
A família irá assistir um vídeo sobre a vida e obras do famoso artista Romero Brito, conversar em 
seguida sobre tudo que viram no vídeo. 
 
Link de acesso: https://youtu.be/w27ujFbMRfg 
 
OBS: Enviar uma foto dessa atividade para o grupo Escola Valberto Fusari/Pais no Facebook. 

QUARTA-
FEIRA 

40 minutos 

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

 
Juntamente com a criança os pais mostrarão a obra Flor de Romero Britto, observarão as cores e 
traços após fazer um desenho e pedir para criança fazer a releitura colando tampinhas, restos de lã 
ou linha, canudinhos, papel colorido, glitter, feijão, arroz o que tiver disponível. 
 
OBS: Enviar uma foto dessa atividade para o grupo Escola Valberto Fusari/Pais no Facebook. 
 

https://youtu.be/w27ujFbMRfg


QUINTA-
FEIRA 

  10 MINUTOS 

 
Demonstrar atitudes de 
cuidado e solidariedade na 
interação com crianças e 
adultos. (EI02EO01) 
 
 

 
O responsável deverá escolher um lugar aconchegante em sua casa, e apresentar a imagem da obra 

ABRAÇO de Romero Britto para a criança (imprima ou downloads no celular). Dialogue sobre o que 

ela observa nessa obra, explique o porquê não estamos podendo abraçar as pessoas nesse 

momento, pergunte em quem ela gostaria de dar um abraço quando tudo isto passar. 

Poderá pedir que seu filho(a) abrace bem forte um bichinho de pelúcia ou boneco, representando 

esta obra tão linda. 

 

 

 

 

OBS: Enviar uma foto dessa atividade para o grupo Escola Valberto Fusari/Pais no Facebook 

 

SEXTA-
FEIRA 

  10 MINUTOS 

Demonstrar interesse e 
atenção ao ouvir a leitura de 
histórias e outros textos, 
diferenciando escrita de 
ilustrações, e 
acompanhando, com 
orientação do adulto- -leitor, 
a direção da leitura (de cima 
para baixo, da esquerda 
para a direita. (EI02EF03) 
 

Apresentar a história “Onde está o urso da amizade” de Romero Brito. Os ursinhos encontram-se 

escondidos no cenário da sombrinha. As crianças participam achando-os e conhecendo as cores e 

formas que o artista usa nas suas pinturas. 

 

Link de acesso: https://www.youtube.com/watch?v=tLyldocXC8U 

 

OBS: Enviar uma foto dessa atividade para o grupo Escola Valberto Fusari/Pais no Facebook 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO / TRAÇOS, SOM, CORES E FORMAS / 
EU O OUTRO E NÓS 
 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: PARTICIPAR, CONVIVER E EXPLORAR 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tLyldocXC8U


PLANO DE AULASEMANAL – ANO 2020 

TURMA: BERÇÁRIO 2 B 
PLANO DE AULA SEMANAL DE 7 À 11 DE SETEMBRO    2020 

                                                                                                                                                                                                 

 
 
PROFESSORES(AS):   ANA, DINAIR, IVANILDE, MARIA DO CARMO, MIRIAM E VANESSA. 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL)  

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO ESTIMADO 
PARA REALIZAÇÃO 
DAS  ATIVIDADES 

 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-
FEIRA 

FERIADO 
 

 
         FERIADO 
 

 
                               FERIADO 

TERÇA-
FEIRA 

30 minutos 

(EI02EF01) Dialogar com 
crianças e adultos 
expressando seus desejos, 
necessidades, sentimentos e 
opiniões. 
  
(EI02EF04) formular e 
responder perguntas sobre 
fatos da história narrada, 
identificando cenários, 
personagens e principais 
acontecimentos. 
 
 
 

Prepare um ambiente agradável, convide a criança para assistir o vídeo conhecendo Tarsila do 

Amaral, depois converse com seu filho sobre o quadro o vendedor de frutas explorando suas cores 

e sabores, em seguida converse com a criança sobre as frutas que vocês mais gostam. 

Link do vídeo  https://www.youtube.com/watch?v=Zc66oKk-HmM  

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

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Zc66oKk-HmM
https://www.youtube.com/watch?v=rmtSzslkmcE


 

 

 

QUARTA-
FEIRA 

50 minutos  

(EI02T502) utilizar materiais 
variados com possibilidade 
de manipulação (argila, 
massa de modelar 
explanando, cores, textura, 
superfície, planos, forma e 
volumes ao criar objetos 
tridimensionais. 

Releitura da obra “Autorretrato de Tarsila do Amaral”. Apresente para a criança o rosto da artista 
Tarsila do Amaral. Deixe que ela observe a imagem e em seguida proponha para ela se vestir com 
qualquer peça de roupa vermelha (uma camiseta ou blusa). Construir um cenário em um cantinho 
da casa, pedir para a criança fazer pose e assim fazer uma releitura do autorretrato da artista com 
a participação da criança e a família. 
 
 
 
 
 
 

QUINTA-
FEIRA 

  50 minutos 

(EI02ET01) explorar e 
descrever semelhanças e 
diferencias entre as 
características e 
propriedades dos objetos 
(texturas, massa e 
tamanho). 
 

Arte: oposto claro e escuro. Característica do céu durante o dia e durante a noite (cores, sol, lua, 
estrelas e nuvens). Estimulando a criança a ter sensibilidade referente a relação e transformação 
da natureza. Utilizar as duas obras de Tarsila do Amaral: Dia e Noite para um comparativo 
explorando as diferenças entre o dia e a noite. O adulto junto com a criança deverá observar as 
características entre o dia e a noite por exemplo: (atividades que poderemos realizar durante o dia, 
e atividades que poderemos realizar durante a noite) levar a criança à imaginação compartilhando 
com a obra. Explorar junto com a criança (as cores, as formas, quantidades, o que são iguais e as 
diferenças. 
 

SEXTA-
FEIRA 

  50 minutos 

(EI02EF09) manusear 
diferentes instrumentos e 
suportes de escrita para 
desenhar, traçar letras e 
outros sinais gráficos. 

Escolha algumas frutas que tenham a cor vermelha como por exemplo, morango, tomate, 
melancia, etc, e faça um mural de frutas vermelhas, utilizando fotos, desenhos, recortes de 
revistas velhas ou panfletos de supermercados. Cole as gravuras em uma cartolina ou qualquer 
outro tipo de papel e fixe em um local visível e se preferir também utilize algumas dessas frutas de 
cores vermelhas para fazer um delicioso suco natural. 
 
 
 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Espaços, tempo, quantidades, relações e transformações/ Traços, sons, cores e 
formas/escuta, fala, pensamento e imaginação. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: BRINCAR, EXPRESSAR, EXPLORAR, PARTICIPAR, CONVIVER, CONHECER-SE. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



 

PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2020 

TURMA: Berçário 2 C 
PLANO DE AULA SEMANAL DE 7 A 11 DE     2020 

 

 
 
PROFESSORES(AS):Claudia, Elisabete, Glauce, Juliana, Marlene e Rosely 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL)  

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO ESTIMADO 
PARA REALIZAÇÃO 
DAS ATIVIDADES 

 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUND
A-FEIRA 

 
 

 
         FERIADO 
 
 
 

 
                               FERIADO 

TERÇA-
FEIRA 

5 minutos 
 

(EI02EF04) Formular e 
responder perguntas sobre 
fatos da história narrada, 
identificando cenários, 
personagens e principais 
acontecimentos.   
 
 
 
 

ATIVIDADE: Conhecendo as cores/Tarsilinha e as cores. 

ESTRATÉGIA: Por meio da história, proporcionar a criança o contato com as obras de Tarsila do 

Amaral, levando-a descobrir as cores que a artista usa para pintar as suas diversas obras. No 

decorrer da leitura dialogue com a criança, sobre as cores, mostre objetos do ambiente que tenham 

as cores correspondente citadas do livro. 

 

Segue link de acesso: https://youtu.be/mlsBnWV0iPo 

 

 

  

https://youtu.be/mlsBnWV0iPo


QUARTA-
FEIRA 

15 minutos 

EI02EF01) Dialogar com 
crianças e adultos, 
expressando seus desejos, 
necessidades, sentimentos e 
opiniões 
 
 
 
 

ATIVIDADE:  Releituras da obra de Tarsila do Amaral/vendedor de frutas 

ESTRATÉGIA: Mostre a imagem da obra para a criança, dialogue sobre o que ela vê, fale sobre as 
frutas e o quanto elas são saudáveis. Após tire uma foto de seu filho(a) com uma fruta ou uma cesta 
de frutas, fazendo assim, a releitura da obra vendedor de fruta. Não esqueça de compartilhar 
conosco. 

QUINTA-
FEIRA 

20 minutos 

(EIO2CGO5) desenvolver 
progressivamente as 
habilidades manuais, 
adquirindo controle para 
desenhar, pintar, rasgar, 
folhear, entre outros. 
 
 
 
 
 
 

A arte infantil é muito importante para o desenvolvimento das crianças. Além de trazer todos os 

benefícios de uma atividade que trabalha com a coordenação motora, agilidade, ritmo e percepção 

espacial, a arte é uma atividade social que transmite uma sensação de bem-estar psicológico e 

permite uma melhor autoestima. E nessa atividade vamos trabalhar a coordenação motora. 

ATIVIDADE: releitura da obra de Tarsila do Amaral, obra: o sol poente,  

ESTRATÉGIA: para esta atividade usaremos uma revista (antiga) e a imagem da artista Tarsila do 
Amaral, mostraremos a obra: sol poente para a criança e perguntaremos quais cores que tem, em 
seguida pediremos que a criança rasgue as figuras em pedaços pequenos separando as cores, em 
seguida reproduzam a obra colando em um papel branco e tendo a obra ao lado como modelo. 
Segue imagem. 
 

SEXTA-
FEIRA 

30 minutos 

(EIO2TSO3) utilizar 
materiais variados com 
possibilidades de 
manipulação (argila, massa 
de modelar), superfícies, 
planos, formas e volumes ao 
criar objetos tridimensionais. 

 
 
 
 
 
 

ATIVIDADE: releitura da obra ‘O LAGO’  
ESTRATÉGIA: levar a criança no quintal ou no lado de fora e mostrar a natureza e perguntar o que 
está vendo e ouvindo, ficar em silencio e ouvir os sons de passarinhos, o vento, o barulho que a 
árvore faz e outros sons. Dizer que a natureza é linda que tudo tem sua cor, sons, depois recolher 
algumas folhas, flores, gravetos (pode ser secas não tem problemas), em uma folha branca, deixar 
a criança colar as folhas, flores, gravetos, tentando reproduzir a obra, lembre-se a criança é o artista, 
uma outra opção se caso não tiver folhas, flores e gravetos, poderá reproduzir usando cotonete e 
tintas coloridas, em uma folha em branco, molhar o cotonete nas tintas e fazer pontilhado, segue 
imagens. 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Escuta, fala, pensamento e imaginação. Traços, sons, cores e formas e Corpo, gesto 
e movimento. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:Participar e expressar, brincar, conviver 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2020 

TURMA: Berçário 2 D 
PLANO DE AULA SEMANAL DE 7 A 11 de setembro de 2020 

                                                                                                                                                                                                 

 
PROFESSORES(AS):   Ana Caetano, Ellen, Juliana Café, Maria José, Milene e Rebecca 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO PARA 
REALIZAÇÃO DAS  

ATIVIDADES 
 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUND
A-FEIRA 

 

FERIADO 
 

 
 

FERIADO 

TERÇA-
FEIRA 

1 hora 

 
 
  
Formular e responder 
perguntas sobre fatos 
da história narrada, 
identificando cenários, 
personagens e 
principais 
acontecimentos. 

O adulto deverá mostrar a imagem da obra da autora "Abaporu" (abaixo descrita), deixará que a 
criança observe com atenção e a deixará livre para interpretar a imagem, direcionando apenas 
com questionamentos: O que está Vendo? O que esta pessoa está fazendo? O que está 
pensando? O que está sentindo? 

O adulto também permitirá que a criança faça questionamentos e, em seguida a convidará para 
juntos brincarem de "imitar a arte" que consiste na criança tentar fazer a mesma pose do desenho 
da obra. 

Links pesquisados: www.multirio.rj.gov.br>leia>reportagens-artigos>reportagens12. 



QUARTA-
FEIRA 

40 min  

 

Classificar objetos 
considerando 
determinado atributo 
(tamanho, cor, peso, 

forma, etc.). 

 

 

 

 Vamos falar sobre Tarsila do Amaral? Mas que é essa pessoa? Tarsila do Amaral é uma artista 
que nasceu aqui no Brasil, ela faz desenhos lindos, um deles é o vendedor de frutas de 
1925.Podemos aprender muito com esse quadro, frutas, cores, paisagens e até animais! Vamos 
ver com calma cada um deles? Olha só tem uma pessoa vestida com uma blusa azul e um chapéu 
na cabeça, e onde ele está? Em um barco cheio de frutas, tem abacaxi, melão e laranja, muitas 
laranjas, não podemos esquecer do pássaro, que lindo, e que cor é esse pássaro? (espere a 
resposta) Qual dessas frutas você gosta? (Espere a resposta) Com as frutas que tiver em casa 
dê na mão da para criança para ela sentir, a textura (lisa ou áspera) peso (pesada ou leve) cheiro 
e se possível o sabor! Agora que tal nos tirarmos uma foto parecida com essa? Podemos pegar 
uma fruteira, ou uma bacia para fingir ser nosso barco, com as frutas que temos em casa, 
colocamos uma blusa azul, e um chapéu na cabeça! E pronto...basta tirar uma linda foto para a 
nossa releitura ficar pronta. 

QUINTA-
FEIRA 

1 hora 

 

Compartilhar com 
outras crianças 
situações de cuidado 
de plantas e animais 
nos espaços da 
instituição e fora dela. 

 

O título da pintura faz referência a um conhecido arbusto ornamental brasileiro. A pintura 
representa um manacá, no centro, duas montanhas  ao fundo e no primeiro plano, cactos e flores. 
Mostrar a obra para a criança e perguntar o que ela vê, e quais as cores que ela também  vê 
Após fazer  a leitura do poema a planta, e a medida  que for fazendo a leitura mostrar para a 
criança as partes da planta ,para que ela conheça e possa identificar . Quando terminar a leitura 
dialogar com a criança sobre as partes das flores, suas diferenças, tamanhos/cores/cheiros, tipos 
de pétalas e diferentes formatos. Poderão passear pela casa, ou quintal e apresentar as plantas 
e flores (caso tenham) para que criança entenda melhor. Disponibilize uma folha de sulfite, ou 
uma folha qualquer branca, com giz de cera ou lápis de cor, e peça para que a criança desenhe 

uma planta ou uma flor, (observe se ela utiliza as mesmas cores do desenho ). 

SEXTA-
FEIRA 

30 min 

 
Classificar, objeto, 
considerando 
determinado atributo 
(tamanho, peso, cor, 
forma, etc) 
 

Nessa atividade é possível a criança aprender novas palavras, conceitos de formas e reforçar o 

conhecimento das cores brincando. É possível aproveitar brinquedos e materiais encontrados 

facilmente em casa. Mostre a obra o Mamoeiro de Tarsila do Amaral, pergunte a criança quais os 

elementos que ela vê na imagem, ajude a nomear aqueles que ela não souber o nome. Após 

explore a visão geométrica das casas (quadrado e retângulo) e as árvores e seus frutos (círculos), 

pergunte também sobre as cores que ela vê na obra. Leve-a compreender que cada família vive 

em uma casa distinta. Por última peça para a criança procurar peças de encaixe e brinquedos 

tentando reproduzir os elementos contidos na imagem. Nessa brincadeira verifique se ela 

conseguiu ter sensibilidade ao perceber o que está expresso na obra. 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Escuta, fala, pensamento e imaginação, Espaço, tempos, 
quantidades, relações e transformações.                    
 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: conhecer-se, explorar, participar, expressar, brincar. 

 


