
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2020 

TURMA: Berçário II  

PLANO DE AULA SEMANAL DE 12/10 A 16/10 DE 2020 

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

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO ESTIMADO PARA REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA 
FEIRA 

12/10/2020 
  

 
 
 
 

Feriado 
 

TERÇA 
FEIRA 

13/10/2020 
 

 

 

 
 
 
 

Ponto Facultativo 



QUARTA 
FEIRA 

14/10/2020 
1h 30 

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

 
 

 
História “A Cesta da Dona Maricota" 

 
Criar um cantinho aconchegante na casa onde possam assistir 
ao vídeo da história “A Cesta da Dona Maricota”, de Tatiana 
Belinky, acessando o link: 
https://www.youtube.com/watch?v=901SNLf2GWc. Após a 
história, explore todas as cenas que aparecem e vá estimulando 
a criança a contar o que mais gostou, pergunte também quais 
são suas frutas, verduras e legumes preferidos. 
 
Fonte de pesquisa: 
 
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=901SNLf2GWc 
BNCC:http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 
Imagem: https://www.elo7.com.br/lista/cesta-dona-maricota 
 

QUINTA 
FEIRA 

15/10/2020 
1h 30 

EI02ET07-Contar 
oralmente objetos, 
pessoas, livros, etc., em 
contextos diversos. 

 
Culinária: Sopão da Dona Maricota 

 
Contagem de ingredientes: Com a ajuda de um adulto separar 
os ingredientes conforme a receita e contar a quantidade de 
cada um. 
Receita sopão de legumes  
 
Ingredientes: 4 batatas, 1 cebola picada, 2 cenouras, 2 copos de 
macarrão, 1 colher de tempero, 2 colheres de óleo e 3 copos de 
água . 
 
Preparo: Coloque o óleo na panela, leve ao fogo e deixe 
esquentar, acrescente o tempero, doure a cebola e refogue os 
legumes. Cubra com água e deixe ferver. Por último coloque o 
macarrão e deixe cozinhar por 20 minutos. Sirva- se e coma à 
vontade.  
 
Fonte de pesquisa: 
 
https://br.pinterest.com/pin/643803709216165356/ 
https://www.receitas-brasil.com/receitas/sopas/sopa-de-legumes 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=901SNLf2GWc
https://www.youtube.com/watch?v=901SNLf2GWc
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/
https://www.elo7.com.br/lista/cesta-dona-maricota


SEXTA 
FEIRA 

16/10/2020 
1h 30 

EIO2EO01 - Demonstrar 
atitudes de cuidado e 
solidariedade na interação 
com crianças e adultos 

 
A cesta da Dona Maricota - Receita Brigadeiro de cenoura 
 

Após apresentação da história, os adultos presentes proverão 
uma conversação a respeito dos itens da cesta. Expondo de 
forma prazerosa o convite para fazer um delicioso brigadeiro de 
cenoura. Onde as crianças participarão enrolando os docinhos 
de “cenoura”. Adquirindo assim conhecimento no convívio 

familiar. 
 

Receita completa no link abaixo: 

https://gshow.globo.com/receitas-gshow/receitas/brigadeiro-de-
cenoura-4f0b75437829e517f600d5cf.ghtml 
 
Fonte de pesquisa:Livro: Cadê? Achou! 

 

 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O eu, o outro e o nós; Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações; 
Escuta, fala, pensamento e imaginação. 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  Expressar, Participar, Conviver. 

 

https://gshow.globo.com/receitas-gshow/receitas/brigadeiro-de-cenoura-4f0b75437829e517f600d5cf.ghtml
https://gshow.globo.com/receitas-gshow/receitas/brigadeiro-de-cenoura-4f0b75437829e517f600d5cf.ghtml

