
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA:     BERÇÁRIO IA   /   BERÇÁRIO IB 

SEMANA 1:   01/03 a 05/03/2021 

 

PROFESSORES (AS): Helena, Elaine, Célia, Maria, Renata e Tereza; Rosângela, Luci Ana, Fran, Najara e Miriam  

 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

01 
 

SEGUNDA-
FEIRA 

 

30 min 

 
(EI01EO03) Interagir com 
crianças da mesma faixa 
etária e adultos ao 
explorar espaços, 
materiais, objetos, 
brinquedos. 

 
Vamos apresentar nosso amigo de estimação para todos nossos colegas. 
Se você tem um bichinho de estimação, apresente para nós com fotos ou vídeo, mostrando como ele 
é, qual o nome e suas travessuras. 
 
 
 
 
 
 

02 
 

TERÇA-
FEIRA 

30 min 

(EI01TS01) 
Explorar sons produzidos 
com o próprio corpo e 
com objetos do ambiente. 

 
Hoje vamos assistir ao vídeo sobre a importância de cuidar dos animais. 
 
 
 

03 
 

QUARTA-
FEIRA 

30 min 

(EI01TS03) Explorar 
diferentes fontes sonoras 
e materiais para 
acompanhar brincadeiras 
cantadas, canções, 
músicas e melodias 

 
Oba, hoje é dia de brincar de “Cesto dos tesouros”, utilizando diferentes instrumentos sonoros, para 
explorar e brincar. 
 



04 
 

QUINTA-
FEIRA 

30 min 

(EI01EF03) Demonstrar 
interesse ao ouvir a 
leitura de poemas e a 
apresentação de músicas. 

 
Vamos escutar a história “Bicho por bicho”. 
 

05 
 

SEXTA-
FEIRA 

30 min 

 
(EI01EF06) Comunicar-se 
com outras pessoas 
usando movimentos, 
gestos, balbucios, fala e 
outras formas de 
expressão 

 
O que acham de finalizar a semana passeando com nosso animal de estimação? 
Caso não tenha animal, passeie em uma praça ou até mesmo no jardim de casa e veja se encontra 
algum bichinho (passarinho, borboleta, joaninha etc.). 
   

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O Eu, o Outro e o Nós/ Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Brincar, Conviver, explorar, participar, expressar e conhecer-se. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: BERÇÁRIO IC / BERÇÁRIO ID  

SEMANA 1: 01/03 a 05/03/2021 

PROFESSORES (AS): Adriana Serpa, Elisete, Viviane, Juliana Fortunato e Vanuza; Cristiane Narcisio, Jahine, Roberta, Delzi, Valcicleide e 
Valdinéia. 

 
EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-
FEIRA 

01/03/2021 
15 MINUTOS 

 

(EIO1EFO3) - Demostrar interesse ao 

ouvir histórias lidas ou contadas, 

observando ilustrações e os movimentos 

de leitura do adulto leitor. 

 

Antes de iniciar a atividade verifique um ambiente acolhedor, agradável, sente com a 

criança e aprecie a contação de história, pontue sobre a casa dos animais e também 

sobre cada local onde cada um escolheu viver. 

 

TERÇA-
FEIRA 

02/03/2021 

15 MINUTOS 

 

(EIOEFO4) - Reconhecer elementos das 

ilustrações de histórias, apontando-os, a 

pedido do adulto-leitor. 

 

Antes de iniciar a atividade verifique um ambiente acolhedor, agradável, sente com a 

criança e aprecie ao vídeo, durante o vídeo reforce o nome dos animais e sons. 

 

QUARTA-
FEIRA 

03/03/2021 

15 MINUTOS 

 

(EIO1TSO3) - Explorar diferentes fontes 

sonoras e materiais para acompanhar 

brincadeiras cantadas, canções, músicas 

e melodias. 

 

Para iniciarmos nossa atividade organize um cenário agradável e atrativo para as 

crianças, para juntos assistirem o vídeo do “Sítio do seu Lobato”.  

 



QUINTA-
FEIRA 

04/03/2021 
20 MINUTOS 

 

(EIO1ETO3) - Explorar o ambiente pela 

ação e observação manipulação 

experimentando e fazendo descobertas. 

 

 

Em um ambiente aconchegante assista o vídeo e conversando com a criança ajude 

ela perceber as diferenças entre os animais do fundo do mar. 

 

SEXTA-
FEIRA 

05/03/2021 
20 MINUTOS 

 

(EI01EO03) - Interagir com crianças da 

mesma faixa etária e adultos ao explorar 

espaço, materiais, objetos e brinquedos. 

 

Para a realização dessa atividade é preciso que o responsável converse com o seu 

filho sobre os cuidados com os animais de estimação e depois dessa conversa 

podem enviar uma foto com seu animal de estimação ou bicho de pelúcia preferido. 

E assim, apresentar o seu animalzinho de estimação e conhecer o dos amiguinhos. 

 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação / Traços, sons, cores e formas / 
O eu, o outro e nós / Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações 
 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conviver / Brincar / Participar / Explorar / Expressar / Conhecer-se 

 

 


