
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

 
TURMA: BERÇÁRIO IA E BERÇÁRIO IB 

SEMANA: 15 a 19 DE MARÇO. 

                                                                                                                                                                                                 
PROFESSORAS: Elaine, Maria, Renata, Tereza, Helena, Célia, Mirian, Kenia, Miriam, Najara, Francisca, Rosângela. 

                                                                                 
EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO ESTIMADO 
PARA REALIZAÇÃO 

DAS ATIVIDADES 
 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-
FEIRA 

15 

30 minutos 
 

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

O aniversário de nossa cidade está se aproximando, e nossa proposta de hoje, é que o responsável 

acesse a página do site abaixo, pesquise e mostre a criança figuras das aves que fazem parte da 

fauna local, feito isso, juntos escolham uma das imagens que mais gostaram e compartilhem 

conosco. 

Observação: Enfatizar a importância de preservarmos a natureza e o turismo ecológico. 

Link da página: http://www.ribeiraopires.fot.br/Biodiversidade/Fauna.htm 

TERÇA-
FEIRA 

16 

30 
Minutos  

 
(EI01ET03) Explorar o ambiente pela 
ação e observação, manipulando, 
experimentando e fazendo 
descobertas. 

Nossa cidade de Ribeirão Pires é privilegiada com recursos hídricos que a represa Billings nos 

oferece, também tem a beleza da fauna e da flora. Se possível realize um passeio turístico e mostre 

a beleza natural que existe nessa cidade para a sua criança, explicando o quanto é importante a 

fauna e a flora na natureza e registre esse momento com uma fotografia do pequeno. 

(Não esqueçam se proteger mantendo o distanciamento, máscara e higienizando as mãos). 

 

Obs: Se não for possível fazer esse turismo devido ao momento de pandemia, poste no grupo foto 

de um passeio que fez com sua criança.  

http://www.ribeiraopires.fot.br/Biodiversidade/Fauna.htm


QUARTA-
FEIRA 

17 

30 
Minutos 

 

(EI01EF07) Conhecer e manipular 

materiais impressos e audiovisuais 

em diferentes portadores (livro, 

revista, jornal, cartaz, CD, tablete 

etc.)  

A proposta de hoje, é realizar um passeio virtual pelo Parque Japonês em Ribeirão Pires, para isso 

acesse o site abaixo e mostre para criança as imagens do local: Torre de Kiroku a maior torre 

japonesa do estado de São Paulo, do jardim, da mata em volta da torre entre outros. Juntos escolham 

uma das imagens que mais gostaram e compartilhem conosco. 

Observação: Enfatizar a importância de preservarmos a natureza e o turismo ecológico. 

 

Link da página: https://www.guiadasemana.com.br/na-cidade/galeria/maior-torre-japonesa-do-brasil-

fica-em-ribeirao-pires-em-sao-paulo  

QUINTA-
FEIRA 

18 

30 
Minutos 

 
(EI01CG02) Experimentar as 
possibilidades corporais nas 
brincadeiras e interações em 
ambientes acolhedores e 
desafiantes.  

Na atividade de hoje, vamos passear pela nossa cidade?  
Aproveite o dia e passeie com o seu pequeno, e durante o passeio mostre e comente para a criança, 
onde estão, o que tem ao redor etc.  
Ao final nos mande vídeos, fotos e comente como foi, onde foram se gostaram. 
 
Observação: Se o passeio não for possível no momento, sugerimos que mostre fotos de nossa cidade 
para as crianças e conversem com eles sobre. Seria interessante se o passeio ou as fotos fossem 
em lugares turísticos, porém se vocês conseguirem, pode ser na praça ou parque próximo de casa. 
Aproveitem este momento com seu pequeno. 

SEXTA-
FEIRA 

18 

30 
Minutos 

 
 
 

 

 

FERIADO MUNICIPAL  

 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação/ Espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações/ O eu o outro e o nós/ Corpo, gesto e movimento. 
 

 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conhecer/ Explorar/ Brincar/ Participar. 
 

  

 

 

 

https://www.guiadasemana.com.br/na-cidade/galeria/maior-torre-japonesa-do-brasil-fica-em-ribeirao-pires-em-sao-paulo
https://www.guiadasemana.com.br/na-cidade/galeria/maior-torre-japonesa-do-brasil-fica-em-ribeirao-pires-em-sao-paulo


PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Berçário IC e Berçário ID 

SEMANA: 15/03/2021 à 19/03/2021 

PROFESSORAS: Adriana Serpa, Elisete, Juliana, Sarah, Talita, Vanuza e Viviane/ Cristiane Narcisio, Delzi, Jahine, Maria de Lourdes, Roberta, 

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 
20 minutos 

 

(EIO1EFO3) Demonstrar interesse 

em ouvir histórias lidas ou contadas, 

observando ilustrações e os 

movimentos de leitura do adulto-

leitor. 

Procurar junto com a criança, fotografias de pontos turísticos da cidade de Ribeirão Pires que 

conheceu com a criança. Apresente a foto para a criança comentando com ela a vivencia que 

tiveram durante o dia em que a fotografia foi feita. Se a família não tiver fotografias em pontos 

turísticos da cidade, poderá acessar o link abaixo e visualizar alguns lugares que provavelmente já 

tenham visitado com as crianças. Registre esta atividade com fotos, vídeos e compartilhe no grupo 

de whatsapp da sala. 

 Link das fotos da cidade:  https://www.youtube.com/watch?v=F0Czjz5oNy0 

TERÇA-

FEIRA 
20 minutos 

 

(EIO1CG05) Utilizar os movimentos 

de pressão, encaixe e lançamento, 

ampliando suas possibilidades de 

manuseio de diferentes materiais e 

objetos. 

 

Nossa cidade apresenta um ponto turístico que muitos munícipes ainda não conhecem, mas na 

atividade de hoje poderemos conhecer através do link abaixo  

Link: https://youtu.be/Zm2L5fmfBq8  

Após assistir ao vídeo indicado, peça para a criança empilhar potes, brinquedos de maneira que 

fiquem alto como a torre que vimos no vídeo. Envie uma foto da torre construída pela criança no 

grupo de whatsapp da sala. 

 

QUARTA-

FEIRA 
30 minutos 

(EIO1E003) Interagir com crianças da 

mesma faixa etária e adultos ao 

explorar espaços, materiais, objetos, 

brinquedos. 

Após mostrar a foto da capela para a criança, sugerimos que o adulto recorte algumas formas 

geométricas, utilizando os papéis que tiverem disponíveis em casa e junto com a criança cole esses 

recortes formando uma linda igreja.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=F0Czjz5oNy0
https://youtu.be/Zm2L5fmfBq8


QUINTA-

FEIRA 
30 minutos 

 

(EIO1CG05) Utilizar os movimentos 

de pressão, encaixe e lançamento, 

ampliando suas possibilidades de 

manuseio de diferentes materiais e 

objetos. 

. 

Esculturas de Lata em Ribeirão Pires 

Doada por uma empresa da cidade, esta escultura em material inoxidável é quase que uma réplica 

da escultura sobre o Morro de S. José, que tem o mesmo nome do Santo. Uma homenagem ao 

padroeiro do município, que tem sua comemoração no dia 19 de Março (Data do aniversário de 

Ribeirão Pires) - As esculturas localizadas próximo à Ponte Seca vieram posteriormente. 

Depois de conhecer algumas esculturas da cidade, o adulto poderá criar junto com a criança uma 

escultura com materiais recicláveis (garrafas pet, copos descartáveis, tampinhas de garrafa), cole, 

empilhe, encaixe e envie uma foto da escultura construída.  

Sugestão: Assistir junto com a criança o Tour geral pelos pontos turísticos da cidade de Ribeirão 

Pires  através do vídeo indicado neste link: https://www.youtube.com/watch?v=wLdpHR6njK8  

SEXTA-

FEIRA 
 

 

 

 

Feriado Municipal 

 

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. 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Brincar/ Participar/ Conviver/ Expressar. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wLdpHR6njK8

