
PLANO DE AULASEMANAL – ANO 2020 

TURMA: BII A  
PLANO DE AULA SEMANAL DE 12/10 a 16/10 DE 2020 

                                                                                                                                                                                                 

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

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL)  

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMAD
O PARA 

REALIZAÇ
ÃO DAS  

ATIVIDAD
ES 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGU
NDA-
FEIRA 

minutos 

 
 
 

 

FERIADO 

TERÇA
-FEIRA 

 
minutos 

 
 
 
 
 
 
 

 

PONTO FACULTATIVO 



QUAR
TA-

FEIRA 

40 
minutos  

Compartilhar os objetos e os 
espaços com crianças da mesma 
faixa etária e adultos. 
(EI02EO03) 
  

Dia de acampamento! Ajude a criança a montar, com lençóis, grampos de roupa e 

barbantes, a melhor barraca possível na sala de casa. Ela vai se divertir com um cenário 

diferente para as brincadeiras e talvez até para passar a noite. 

QUINT
A-

FEIRA 

40 
minutos 

Explorar formas de deslocamento 
no espaço (pular, saltar, dançar), 
combinando movimentos e 
seguindo orientações. (EI02CG03) 
 
 

Missão impossível: Estenda barbantes por um cômodo e peça para a criança tentar passar 

pelo meio deles sem tocá-los – como naqueles filmes em que o herói não pode deixar o 

alarme disparar. Registre o tempo que ela leva e a incentive a quebrar seus próprios 

recordes! 

SEXTA- 
FEIRA 

 40 
minutos 

 
 

Explorar e descrever semelhanças e 
diferenças entre as características e 
propriedades dos objetos. (textura, 
massa, tamanho).(EI02ET01) 

O adulto providenciará latas de diferentes tamanhos ou potes de plástico, rolos de papel 

toalha, papel higiênico, funil, areia, garrafas plásticas, sacolas de mercado, coloque num 

espaço fora de casa e numa brincadeira de faz de conta interaja com a crianças se 

divertindo, mostrando as diferenças entre os materiais, grande, pequeno, fora e dentro. 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O EU, OUTRO E O NÓS; CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS; ESPAÇOS, 
TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES. 
 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: PARTICIPAR, BRINCAR, CONVIVER E EXPRESSAR 
 
 

 



PLANO DE AULASEMANAL – ANO 2020 

TURMA: BERÇÁRIO II B – ENSINO REMOTO 
PLANO DE AULA SEMANAL DE 28/09 À 02 DE OUTUBRO   2020 

 

 
PROFESSORES(AS): ANA LÉCIA, DINAIR A. DA SILVA, IVANILDA ALMEIDA DA SILVA, MARIA DO CARMO DIAS R., MIRIAN ALVES DE F. BASTOS,VANESSA 
ALINE DA SILVA.                                                                    EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO ESTIMADO 
PARA REALIZAÇÃO 
DAS  ATIVIDADES 

 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA 
–FEIRA 
 12/10/20 
20 

 

  

FERIADO 

TERÇA-
FEIRA 

13/10/20
20 

 

  
PONTO FACULTATIVO 

QUARTA-
FEIRA 

14/10/20
20 

50 minutos 

EI02TS02) Utilizar 
diferentes materiais, 
suportes e 
procedimentos , para 
grafar , explorando 
cores, texturas , 
superfícies, planos, 
formas e volumes 

 Basta juntar água com um pouco de detergente para lavar louças, sabonete líquido ou gel de 

banho, numa proporção de três partes de água, para uma parte de sabão. Quanto mais tempo 

esta mistura estiver de repouso, melhor sairão as bolinhas de sabão, por isso, no mínimo, 

prepare-a sempre na véspera. Para conseguir bolinhas de sabão verdadeiramente infalíveis, 

adicione um pouco de glicerina a esta solução.– e reúna o seguinte material: espátulas com 

buracos, um funil, raladores, coadores, moldes de bolachas, redes, elásticos, mata moscas… no 

fundo, qualquer objeto que tenha furos e que não seja perigoso para as crianças. Viva as bolinhas 

de sabão! https://pequenada.com/artigos/como-fazer-bolinhas-sabao-com-criancas 



QUINTA-
FEIRA 

15/10/20
20 

45 minutos 

 (EI02CG01)  Apropriar 

–se de gestos e 

movimentos de sua 

cultura no cuidado de 

si e nos jogos e 

brincadeiras. 

 1. Vamos fazer tinta! 
Fazer tintas caseiras é uma daquelas atividades em que os esforços das crianças resultam numa 
brincadeira bastante engraçada e divertida. Para isso, apenas precisa de 3 colheres de chá de 
açúcar, ½ colher de chá de sal, 2 copos de água, ½ copo de amido de milho, corantes alimentares 
e pequenos frascos de conservação ou de iogurte. Reunido o material, será então hora de meter 
mãos à obra e de pôr a criançada a fabricar as suas próprias tintas: junte o açúcar, o sal, o amido 
de milho e a água numa panela e com a ajuda de um adulto leve ao fogo, misturando até se formar 
um creme homogêneo. Depois, é só deixar esfriar e distribuir a mistura nos frascos, onde irá 
adicionar os corantes alimentares, que lhe irão atribuir as cores que desejarem. 
2. Pintura com os dedos 
Se há coisa de que as crianças gostam é de sujar as mãos com tinta. Por isso, compre algumas 
telas e deixe que os seus filhos dêem asas à imaginação, fazendo das suas mãos os pincéis com 
que irão criar verdadeiras obras de arte. Terminadas as pinturas, podem fazer uma exposição nas 
paredes da sala ou oferecer algumas das telas aos familiares mais próximos. 
 
 

SEXTA-
FEIRA 

16/10/20
20 

 

30 MINUTOS  

 
(EI02CG01) 
Desenvolver 
progressivamente as 
habilidades manuais , 
adquirindo controle 
para desenhar, pintar 
, rasgar , folhear entre 
outros. 
 
 

 

Para essa atividade a criança com ajuda de um adulto irá aprender  como se faz a receita caseira de tinta 

comestível feita com iogurte natural :e só preparar os ingredientes da lista e seguir o passo a 

passo.Depois da receita pronta vamos fazer um lindo desenho de sua preferência e pintar com tinta 

comestível utilizando os dedinhos das mãos e muita alegria. 

ingredientes: 1 copo natural de iogur   1 colher pequena de corante comestível. 

 Preparo:         Misture tudo e guarde em um recipiente pequeno com tampa, em local seco e sem 

exposição ao sol                  

    https://sentavemhistoria.files.wordpress.com/2015/07/tinta-comentc3advel.jpg 

Não esqueça  de nós enviar fotos ou vídeo da atividade realizada para o facebook dos PAIS/FUSARI 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações./ Traços sons, cores e 
formas/.Escuta , fala,pensamento e imaginação/corpo, gestos e movimentos 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:_conviver, brincar, participar, explorar, expressar  

 

 

https://pequenada.com/artigos/como-fazer-tintas-caseiras-para-criancas-pintarem
https://pequenada.com/artigos/como-fazer-tintas-caseiras-para-criancas-pintarem
https://pequenada.com/artigos/como-fazer-quadro-para-dispor-desenhos-criancas
https://pequenada.com/artigos/como-fazer-quadro-para-dispor-desenhos-criancas


PLANO DE AULASEMANAL – ANO 2020 

TURMA:BIIC 
PLANO DE AULA SEMANAL DE 12 À 16 DE Outubro 2020 

                                                                                                                                                                                                 

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

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL)  

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

        
SEGUN

DA-
FEIRA 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

FERIADO 
 

 

TERÇA
-FEIRA  

                    

 
 
 
 

 
 

 

 

PONTO FACULTATIVO 



QUAR
TA-

FEIRA 

                        
30 
minutos  

  

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

Experiência: Curioso? Uma lagarta com muita sede! Pensa em uma experiência simples, fácil e 
divertida!!! Vamos aprender? 
Materiais: 1 copo com água, seringa ou conta-gotas, papel toalha, canetinhas 
Estratégia de aprendizagem: O responsável escolherá um lugar confortável para que junto com seu 

filho (a) possa acessar o link abaixo e assistir. Convide a criança a realizar a experiência e após 

conversem sobre o que ela observou.  Separe os materiais pedindo que a criança faça listras com a 

canetinha no papel toalha e após enrole o mesmo no lápis. Após enrolado a criança retirará o papel 

do lápis conforme mostra na imagem e com a lagarta em cima da mesa peça que encha a seringa de 

água e pingue sobre a lagarta. A lagarta se mexerá porque as fibras do papel toalha têm espaços 

vazios e o papel absorve a água preenchendo os espaços vazios fazendo assim o papel toalha se 

expandir. Gostaram?  

 

QUINT
A-

FEIRA 

50 
minutos 

(EIO2CGO2) deslocar seu corpo no 
espaço, orientando –se por noções 
como em frente, atrás, no alto, embaixo, 
dentro, fora etc. ao se envolver em 
brincadeiras e atividades de diferentes 
naturezas. 

Atividade: livre, porém segue algumas sugestões de brincadeiras exemplos: brincando de soprar, 

puxando no lençol, bandinha, faz de conta. 

Material: algodão e canudo (opções: poderá fazer bolinhas de papel e o canudo com folha de 

revistas ou jornal); lençol velho, latas, gravetos, potes, copos descartáveis,  

Estratégia: em um espaço do lado de fora da casa preparar, desenhar no chão caminho, e depois 

pedir para a criança ir soprando pelo caminho desenhado no chão, mas deixe- a procurar formas de 

resolver por onde começar a realizar a atividade poderá usar também folhas, lembrando essas 

atividades são sugestões, leia para a criança as brincadeiras e deixe-a escolher, a do lençol e 

recordando nossa infância quando sentávamos no lençol e alguém puxava. O importante e a 

participação nas atividades. 

SEXTA-
FEIRA 

40 
minutos 

(E102ET01) explorar e descrever 
semelhança e diferenças entre as 
características e propriedades dos 
objetos (textura, massa, tamanho) 
 
 
 

Atividade: afunda ou flutua. 

Material: bacia ou baldes com água e elementos de diferentes formas, pesos, cores (podendo ser 

fruta ou objetos como bolas, plástico, tampas, pedras, galhos, pequenos brinquedos e peças de jogos 

de encaixe de diferentes matérias pode utilizar fruta. 

Estratégia: O responsável escolherá um lugar confortável em sua casa junto com seu Filho (a) acessar 

o link aba ixo e assista o vídeo Show da Luna! afunda ou flutua. Em seguida apresente todos os 

materiais o que são e quais são suas características (leve, pesado, grande ou pequeno). Permita que 

a criança explore os objetos escolhidos em contato com a água, observando se eles afundam aos 

serem colocados dentro do recipiente com água. 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:” Escuta, fala, pensamento e imaginação”, Espaço, tempo, quantidade, 
relações e transformações. Corpo, gestos e movimentos. 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Brincar, participar, explorar e expressar 
 



PLANO DE AULASEMANAL – ANO 2020 

TURMA: B II D 
PLANO DE AULA SEMANAL DE 12 de outubro a 16 de outubro 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 

 
 

 

FERIADO 

TERÇA-
FEIRA 

 

 
 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

PONTO FACULTATIVO 



QUARTA-
FEIRA 

30 minutos  

Deslocar seu corpo no 
espaço orientando-se por 
noções como frente, 
atrás, no alto, embaixo, 
dentro, fora, etc , ao se 
envolver em brincadeiras 
e atividades de diferentes 
naturezas. 
 
 

Vamos mexer o corpo? É hora da corrida da corrida do jornal. Para fazer nossa atividade de 

hoje precisamos apenas de jornal Aqui iremos desenvolver nosso equilíbrio, agilidade e 

coordenação motora. Primeiro rasgue o jornal ao meio para que fique duas partes, só pode 

pisar em cima do jornal, coloque no chão os dois pedaços um atrás do outro, inicie pisando 

no jornal da frente em seguida pegue o de trás para continuar a corrida e assim até chegar 

ao ponto final. Não se esqueça de registrar esse momento, ficaremos felizes em ver sua 

participação. 

 

QUINTA-
FEIRA 

  40 minutos 

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

A brincadeira “quente ou fria” pode ser feita ambientes internos da casa ou externos como 

quintal, parques e jardins. Primeiro peça para a criança fechar os olhos enquanto você 

esconde algum objeto, então, a criança passa a procurar tal objeto e deve perguntar a você: 

“Está quente, “Está frio”?” recebendo dicas. 

Quanto mais perto se está de encontrar o objeto, mais “quente”, ao passo que quanto mais 

longe, mais “frio”. Por isso é possível também utilizar varações como “gelado” ou “pegando 

fogo” até que a criança encontre. 

Alterne a brincadeira e deixe a criança esconder o objeto e o adulto ir a procura. 

SEXTA-
FEIRA 

  40 minutos 

Deslocar seu corpo no 
espaço orientando-se por 
noções como frente, 
atrás, no alto, embaixo, 
dentro, fora, etc , ao se 
envolver em brincadeiras 
e atividades de diferentes 
naturezas. 
 
 

Você vai precisar de papel crepom, tesoura e uma fita adesiva para colar o crepom na 

parede, deverá ter uma cola leve para não danificar a pintura no momento em que será 

retirado. Corte o papel crepom em tiras e forme uma espécie de teia à medida que for 

colocando as tiras  do corredor. Coloque em alturas e posições diferentes para criar o efeito 

de obstáculos e desafie a criança a atravessar de um lado para outro no corredor, sem tocar 

nas fitas ou se deixar que se soltem ou que rasguem. Registre essa divertida brincadeira e 

nos envie. 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Corpo, gesto e movimentos, Espaço, tempo, quantidades, relações e 
transformações. 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Brincar, explorar, expressar, participar, conviver e conhecer-se. 

 


