
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2020 

TURMA: Berçário IA/B  

PLANO DE AULA SEMANAL DE 05/10 A 09/10 DE 2020 

PROFESSORAS: ADRIANA, ANDREA, ANTÔNIA, CARMEM, ESMERALDA, IARA , SILVANA,  LEILA, SIMONE, Mª JOSÉ, FRANCELI, FATIMA,  

   DANIELA ,  ZILMARA 

EDUCAÇÃO INFANTIL INTEGRALPROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

 

DIAS DA 
SEMAN

A 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGU
NDA-
FEIRA 

30   
MINUTOS   

(EI01TS03) Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para 

acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 

 

Objetivo: Possibilitar a observação e reconhecimento dos legumes. 

 Por meio desta atividade, irão observar e aprender sobre a 

importância dos legumes, seus nomes, cores, formas e texturas. 

Despertando de forma lúdica o gosto por alimentos naturais e 

saudáveis. 

 



TERÇA
-FEIRA 

 
 

1 hora e 
20 

MINUTOS 
 

 

(EI01ET03) Explorar o ambiente pela ação e observação, 

manipulando, experimentando e fazendo descobertas. 

Objetivo: Explorar formas, cores, e texturas, e adquirir novos 
conhecimentos sobre  alimentos saudáveis. 

O adulto proporcionará muitas aprendizagens à criança ao visitar 

lugar específico que vende variedades de legumes. Terão contato 

direto com o alimento saudável, observarão as formas, cores e 

texturas. 

QUAR
TA-

FEIRA 

 
 

50 
MINUTOS 

(EI01ET05) Manipular materiais diversos e variados para 

comparar as diferenças e semelhanças entre elas. 

Objetivo: Estimular o manuseio na produção e modelagem dos 
legumes. 

 A criança será incentivada com a brincadeira de  modelagem a 
conhecer as formas e as cores dos legumes, participando desse 
momento divertido e familiar, aprenderá brincando. 

QUINT
A-

FEIRA 

 
 

45   
MINUTOS 

 

(EI01ET01) Explorar e descobrir as propriedades de objetos e 

materiais (odor, cor, sabor e temperatura). 

Objetivo: Possibilitar o contato, manuseio e reconhecimento dos 
legumes. 

Por meio desta atividade as crianças irão aprender sobre a 
importância dos legumes, os nomes, cores, formatos, estimulando a 
curiosidade, despertando o gosto por esses alimentos.     

SEXTA
-FEIRA 

 
60 

MINUTOS 

(EI01ET01) Explorar e descobrir as propriedades de objetos e 

materiais (odor, sabor, temperatura). 

Objetivo: Incentivar e estimular aos bons hábitos alimentares. 

Com esta atividade será estimulado a participação e observação 
durante a realização da atividade, estabelecendo contato com as 
cores, formas, texturas e sabores dos legumes.           

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações; traços, sons, cores e 

formas. 

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 alimentação saudável; Explorar sabores, texturas, cores. 

Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços; conviver com outras crianças e adultos, utilizando diferentes linguagens.  

 


