
PROFPLANO DE AULASEMANAL – ANO 2020 

TURMA: BIA 

PLANO DE AULA SEMANAL DE: 1 A 5 DE MARÇO 

                                                                                                                                                                                                 
 

PROFESSORES(AS): ADRIANA, ANDREA, ANTONIA, ELISANGELA, ESMERALDA, IARA, SILVANA, ZILMARA. 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 
 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS  
ATIVIDADES 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGU
NDA-
FEIRA 

01H 
 
 

 

Participar de situações de escuta de 
textos em diferentes gêneros textuais 
(poema, fábula, contos, receitas, 
quadrinhos, anúncio, etc) 
(EIO1EF08) 
       

www.dominiopublico.com 
/coronavirusnossofinalfeliz/pdf 

HISTÓRIA: NOSSO FINAL FELIZ 
Vamos iniciar a semana com uma atividade muito apreciada pela 
criança: A contação de Histórias 
REFERÊNCIA DE PESQUISA BIBLIOGRÁFICA: BNCC ( Base 

Nacional Comum Curricular); Currículo Municipal da Educação da 

Estância Turística de Ribeirão Pires; www.youtu.be,com.br; 

www.dominiopublico.com.br/livrosempdf 

 

TERÇA
-FEIRA 

 
01H 

 
 

 
Comunicar necessidades, desejos e 
emoções, utilizando gestos, balbucios 
e palavras. 
( EI01EO04 
  

Apresentando o seu animalzinho de estimação /ou apego. 
utilizando fotos e imagens 
 
REFERÊNCIA DE PESQUISA BIBLIOGRÁFICA: BNCC ( Base 

Nacional Comum Curricular); Currículo Municipal da Educação da 

Estância Turística de Ribeirão Pires; www.youtu.be,com.br; 

www.dominiopublico.com.br/livrosempdf 

http://www.dominiopublico.com/
http://www.youtu.be,com.br/
http://www.dominiopublico.com.br/livrosempdf
http://www.youtu.be,com.br/
http://www.dominiopublico.com.br/livrosempdf


QUAR
TA-

FEIRA 

  
01H 

 
 

 
 
Perceber as possibilidades e os limites de 
seu corpo nas brincadeiras e interações 
das quais participa 
 

 
 MÚSICALIZAÇÃO: imitar os sons dos animais 
https://www.youtu.be/rq5rlqUqyeU.Acesso em 11/02/2021. 
REFERÊNCIA DE PESQUISA BIBLIOGRÁFICA: BNCC ( Base 

Nacional Comum Curricular); Currículo Municipal da Educação da 

Estância Turística de Ribeirão Pires; www.youtu.be,com.br; 

www.dominiopublico.com.br/livrosempdf 

QUINT
A-

FEIRA 

   
01H 

 
 

 
 
 
 
Imitar gestos e movimentos de outras 
crianças, adultos e animais (EIO1CG02). 
 

ATIVIDADE MUSICAL: Nesta atividade vamos apresentar um 
vídeo, que desperta a atenção e a curiosidade da criança para 
que ela possa perceber os diferentes animais e sons que eles 
fazem. 
https://www.youtu.be/FqQpClemt6A.Acesso em 11/02/2021. 
REFERÊNCIA DE PESQUISA BIBLIOGRÁFICA: BNCC ( Base 

Nacional Comum Curricular); Currículo Municipal da Educação da 

Estância Turística de Ribeirão Pires; www.youtu.be,com.br; 

www.dominiopublico.com.br/livrosempdf 

SEXTA
-FEIRA 

   
01H 

 
 

 
 
Explorar diferentes fontes sonoras e 
materiais para acompanhar brincadeiras 
cantadas, canções, músicas e melodias 
(EIO1TS03) 
 
 
 
 
 
 
 

A proposta desta atividade é fazer com que a criança 
explore sensações e movimentos com o ritmo do corpo. Para 
realizar vão assistir ao vídeo pela TV ou celular. 
 
https://www.youtu.be/ufTSWLDon04.Acesso em 11/02/2021. 
 

REFERÊNCIA DE PESQUISA BIBLIOGRÁFICA: BNCC ( Base 

Nacional Comum Curricular); Currículo Municipal da Educação da 

Estância Turística de Ribeirão Pires; www.youtu.be,com.br; 

www.dominiopublico.com.br/livrosempdf 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: : Escuta, Fala, Pensamento E Imaginação; O Eu,O 

Outro E O Nós; Corpo,Gestos E Movimentos; Traços, Sons, Cores E Formas. 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS 

ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Participar com adultos das atividades propostas pelo educador; Conviver com outras crianças e adultos em pequenos e grandes 
grupos; Explorar  movimentos, sons (...) gestos elementos da natureza na escola e fora dela; Expressar como sujeito dialógico,criativo e sensível suas dificuldades; 
Brincar cotidianamente de diversas formas e em diferentes espaços e tempos. 

 

https://www.youtu.be/rq5rlqUqyeU.Acesso
http://www.youtu.be,com.br/
http://www.dominiopublico.com.br/livrosempdf
https://www.youtu.be/FqQpClemt6A.Acesso
http://www.youtu.be,com.br/
http://www.dominiopublico.com.br/livrosempdf
https://www.youtu.be/ufTSWLDon04.Acesso
http://www.youtu.be,com.br/
http://www.dominiopublico.com.br/livrosempdf


 
PLANO DE AULASEMANAL – ANO 2020 

TURMA: BERÇARIO I B 
PLANO DE AULA SEMANAL DE: 01 À 05 DE MARÇO 

 
 
 

PROFESSORES(AS):   Simone, Elizabete, Elaine, Fabiana, Vanderlânia e Zeni. 
 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS  
ATIVIDADES 

 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-
FEIRA 

20 MINUTOS 
 

Interagir com crianças da 
mesma faixa etárias e 

adultas ao explorar 
espaços, materiais, objetos 

e brinquedos 

Assistir com a criança vídeo, depois realizar uma dramatização, colocando a 

máscara  em um boneco, ou mesmo pessoas da família,  representando a 

necessidade do seu uso, já  que as crianças são  curiosas e gostam de retirar 

da face de seus pais, durante a atividade conversar com a criança  sobre o 

seu uso. 

https://youtu.be/k3Ny3KoY8IM 

TERÇA-
FEIRA 

20 minutos 

Comunicar necessidades, 
desejos e emoções, 

utilizando gestos 
balbucios, palavras. 

 

Os responsáveis pela criança, após assistirem juntos ao vídeo infantil – Espelho Meu 

dos Grandes Pequeninos, ao término desenvolverão uma dinâmica em frente ao 

espelho com a criança, incentivando a criança a fazer várias expressões:.LINK: 

https://youtu.be/06vrk7gST08 

https://youtu.be/k3Ny3KoY8IM


QUARTA-
FEIRA 

20 MINUTOS 

Imitar gestos e 
movimentos de outras 

crianças, adultos e 
animais. 

 

Atividade: Brincar de imitar os animais : 
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=1X_ow1SKMys&feature=youtu.be  
Para incentivar a criança a fazer à brincadeira a família pode participar e 
num espaço seguro aonde a criança pode fazer a imitação com sons, gestos 
e movimentos em segurança.  
Os movimentos, sons escolhidos pela criança para imitação devem ser livres 
conforme sua observação/ percepção no vídeo apresentado, ou seja, 
engatinhar, pular, saltar, rastejar de maneira espontânea.  

QUINTA-
FEIRA 

30 minutos 

Interagir com a criança da 
mesma faixa etária e 

adulta ao explorar 
espaços, materiais, objetos 

e brinquedos. 

Atividade:Assistir o vídeo “musica dos sentimentos e confeccionar um 
“Chocalho” 
Recursos: papel,caneta, uma garrafa pet, sementes ou miçanga. 
Fontes pesquisadas: BNCC, práticas pessoais e o link abaixo para a música “A 
musica dos sentimentos/Musicas infantis no Youtube. 
https://www.youtube/pH6YnS4Rgo 

  

SEXTA-
FEIRA 

15 minutos 

Conhecer-se e construir 
sua identidade pessoal e 

social, demonstrando 
empatia, percebendo que 

as pessoas possui 
diferentes maneiras de 

pensar e agir. 

Atividade: Vídeo (A ilha dos sentimentos). 
https://www.youtube.com/watch?v=-5L51NUcgac&feature=youtu.be 
Objetivos: Através das imagens, vídeos, incentivar a imaginação e criatividade 
das crianças, para que elas reconheçam a importância de expor seus 
sentimentos. 
Desenvolvimento: O adulto escolhe um lugar tranqüilo para que a criança 
possa acompanhar, apreciar e observar 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Corpo, gestos e movimentos, O eu, o outro e 
nós. 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conviver ,Brincar, Participar, Explorar, Expressar 

E  Conhecer-se  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1X_ow1SKMys&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-5L51NUcgac&feature=youtu.be

