
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2020  
                              TURMA: Berçário II 
 
PLANO DE AULA SEMANAL DE 19 A 23 DE Outubro de 2020 

 

PROFESSORES (AS): Adriana, Andreia, Edna, Eliana, Eliane, Emilene, Lucimara, Marisa, Mirian, Raquel, Valdenice e Valeria. 

 
EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL)  

 

Dias da  
Semana 

TEMPO  
ESTIMADO 

PARA  
REALIZAÇÃO 

DAS  
ATIVIDADES 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO  ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS  

SEGUNDA 
FEIRA  1:30 min  

 
(EI02E004) Comunicar-se com os colegas e 
adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 
compreender.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

TEMÁTICA-PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 
Visualização do vídeo “O show da Luna”  

  
 Em família, assistir o vídeo "Afunda ou Flutua” do show 
da Luna, em seguida dialogar sobre o vídeo, perguntar a 
criança sobre o que ela gostou, nome dos conteúdos 
apresentados, as experiências realizadas, entre outros. 
Explicar para a criança que no decorrer dos dias a família 
estará realizando experiências assim como mostra no 
vídeo. Boas descobertas e ótima diversão!  
 Segue o vídeo no link :.https://youtu.be/A957b3MtX_Y 
 
  
  

https://youtu.be/A957b3MtX_Y


TERÇA 
FEIRA  1:30 min  

 
(EIO2ET05) Classificar objetos, considerando, 
determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.).  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

Experiência com arroz flutuante 
  

Você precisará dos seguintes recursos: Garrafa de água 
mineral 500 ml, 3 copos grandes de arroz cru,funil e 2 
lápis. 
Relatar a criança o nome dos materiais que serão 
utilizados para a experiência, em seguida com auxílio do 
adulto a criança irá encher a primeira garrafa com arroz 
utilizando o funil, repetir o mesmo processo na segunda 
garrafa, porém, nessa será realizado o processo de ir 
batendo levemente nas laterais da garrafa para o arroz ir 
descendo e assim ficar com uma maior quantidade 
dentro. O próximo passo será colocar um lápis dentro de 
cada garrafa e tentar levantá-las segurando pelo lápis. A 
garrafa que foi preenchida com maior quantidade de arroz 
irá flutuar, isso acontece devido o atrito do arroz com as 
laterais da garrafa. Bom divertimento!  Veja no vídeo da 
experiência completa: https://tv.uol/8aBp 
Fonte de pesquisa: 
HTTPS://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 
 

QUARTA 
FEIRA   1:30 min  

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

Experiência com ovos 
  

Realizar a experiência com ovos utilizando os seguintes 
recursos: 
Uma garrafa de água mineral, 3 ovos,1 recipiente e 2 
pratos. 
Relatar a criança o nome dos materiais que serão 
utilizados para essa experiência, em seguida quebrar os 
ovos delicadamente em um recipiente, após transferi-los 
para um prato. Com auxílio a criança irá tentar separar as 
gemas inteiras da clara utilizando a garrafa. A criança irá 
apertar a garrafa para fazer pressão para dentro, encaixar 

https://tv.uol/8aBp
https://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/


a parte da boca da garrafa na gema, fazendo uma 
sucção, conseguindo assim criar pressão atmosférica. 
Após é só ir colocando as gemas em outro prato. Bom 
divertimento! Se preferir registre esse momento com uma 
foto e compartilhe conosco em nossa página no 
Facebook! 
Fonte de pesquisa: 
https://www.bol.uol.com.br/listas/10-experiencias-para-faz
er-com-as-criancas-em-casa.html&lista=0-0 

QUINTA 
FEIRA  1:30 min  

 
(EI02ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, 
em cima e embaixo, acima, abaixo) e temporais (antes, 
durante e depois).  
  
  
  
  
  

Experiência do leite psicodélico  
Vamos misturar as cores? 

  
Você vai precisar de leite, 2 pratos, corantes comestíveis, 
cotonete e detergente neutro. 
Coloque um pouco de leite no prato e adicione gotas de 
corante, em seguida mexa nessa mistura com cotonete 
previamente molhado no detergente. Você vai ver que as 
cores vão se misturar como mágica, o efeito é incrível! As 
crianças vão amar participar dessa experiência. Se 
preferir registre o momento com fotos e compartilhe 
conosco em nosso Facebook. Bom divertimento! 
Fonte de pesquisa: https://youtu.be/G6An6rjg914 
 
 

https://www.bol.uol.com.br/listas/10-experiencias-para-fazer-com-as-criancas-em-casa.html&lista=0-0
https://www.bol.uol.com.br/listas/10-experiencias-para-fazer-com-as-criancas-em-casa.html&lista=0-0
https://youtu.be/G6An6rjg914


SEXTA 
FEIRA  1:30 min  

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as 
habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 
pintar, 
rasgar entre outros. 
  
  
  
  
  
  
  
  

Experiência da tinta e pintura 
 

Realizar a experiência da tinta utilizando os seguintes 
materiais: 
Flores brancas, fruta vermelha (amora), água e um 
recipiente.  
 Relatar a criança os nomes dos materiais que serão 
utilizados para experiência, em seguida com a ajuda do 
responsável, a criança irá amassar as frutas com um 
pouco de água, utilizando uma colher. Formará uma 
pasta vermelha, reserve-a. 
Pegue a flor e corte-a no talo, em seguida coloque- a em 
contato com a mistura que foi preparada. A flor vai 
absorver a mistura vermelha, essa ação fará com que a 
cor dela mude quase que instantaneamente. As crianças 
vão amar! 
Veja no vídeo, a experiência completa. 
https://youtu.be/Xk5_DTDjGBU 
 
 

  
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Espaço, tempo, quantidades, relações e 
transformações/Corpo, gesto e movimento/O eu, o outro, o nós/ traços, sons, cores e formas. 
________________________________________________________________________________________________________________
________________________  
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Brincar, explorar, participar, conhecer-se e 
conviver.  
  
  
 

 

https://youtu.be/Xk5_DTDjGBU


 
 

 
 
 


