
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA:  Berçário IIA e Berçário IIB                             

SEMANA: 15 A 18 de Março. 

PROFESSORAS: Cristiane, Ellen, Francisca, Glauce, Ivanilde, Maria Aparecida, Maria de Lourdes, Marlene, Marisa, Mariza e Vanessa.  

 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO PARA 

REALIZAÇÃO 
DAS ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-
FEIRA 

 
15/03 

30 
minutos 

(EI02EF01) Dialogar com crianças e 
adultos, expressando seus desejos, 
necessidades, sentimentos e opiniões. 

Conhecendo os pontos turísticos da cidade de Ribeirão Pires o tema da semana nos oportuniza a 
conhecer um pouco mais a nossa cidade.  
Sendo assim, propomos que em um ambiente agradável assista ao vídeo no link abaixo junto com 
a criança, em seguida explique detalhadamente o que vocês viram no vídeo. Para melhor 
entendimento da criança, faça uma roda de conversa com a família estimulando a criança a falar 
sobre os locais que ela gostaria de visitar pós pandemia. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wLdpHR6njK8&feature=youtu.be  
 
 

TERÇA-FEIRA 
 

16/03 

30 
minutos 

(EI02EO04) Comunicar-se com os 
colegas e os adultos, buscando 
compreendê-lo e fazendo-se 
compreender.  

Este PROGRAMA tem como um dos seus objetivos, proporcionar incentivo para que realize 
passeios e visitas com os alunos da rede municipal aos parques, praças, monumentos, museus, 
teatros entre outros locais da nossa cidade. Como neste momento, isso não poderá acontecer, 
pedimos aos pais e/ou que assim que possível, levem seus filhos para esses passeios conversando 
com ele sobre cada um.  
Por enquanto nas demais atividades da semana poderão mostrar vários locais e explicar que em 
breve vocês conhecerão juntinhos e em segurança esses pontos turísticos tão maravilhosos da 
nossa cidade.  
Segue sugestão: Ponto turístico de Ribeirão Pires, o Jardim Oriental, fica localizado ao lado do 
Paço Municipal. Além da vegetação e árvores plantadas, como cerejeiras, também possui uma 
queda de água, lagos com muitos peixinhos e tartarugas. Caso já tenha conhecido algum desses 
lugares e tenha uma foto, nos envie e compartilhe conosco como foi e o que a criança achou do 
passeio. 

https://www.youtube.com/watch?v=wLdpHR6njK8&feature=youtu.be


QUARTA-
FEIRA 
17/03 

40 
minutos 

(EI02ET05) Classificar objetos, 
considerando determinado atributo 
(tamanho, peso, cor, forma etc.) 

Conhecendo a nossa bandeira:  
Nosso TEMA da semana tem a intenção de proporcionar o resgate e a valorização da nossa cidade. 
Mostrar às crianças a história do município, pois é nela que vivemos e nos tornamos cidadãos; e, 
para a maioria das pessoas é a única experiência de vida em sociedade; por isso a necessidade 
de conhecer e bem cuidar deste patrimônio. 
Apresente para a criança a Bandeira da nossa Cidade e suas cores, após peça que ela procure 
objetos que têm a mesma cor da bandeira. Peça uma cor de cada vez e compare com a Bandeira 
de nossa Cidade. 

QUINTA-
FEIRA 
18/03 

40 
minutos 

(EI02TS03) Utilizar diferentes fontes 
sonoras disponíveis no ambiente em 
brincadeiras cantadas, canções, músicas 
e melodias. 

No dia 19 de março comemoraremos o ANIVERSÁRIO DA NOSSA CIDADE RIBEIRÃO PIRES e 
para comemorar esta data, escolham um ambiente aconchegante de sua casa, acesse o link 
abaixo para apresentar para a criança o hino oficial da nossa cidade. Em seguida, dialogue com a 
criança que Ribeirão Pires têm uma música composta a muitos anos atrás. Uma música com som 
harmonioso e sutil. Nos envie fotos ou filme a reação da criança ao ouvir o hino. 
 
                                                     
https://www.youtube.com/watch?v=DiuB2qQPxTc&feature=youtu.be  
 
 

SEXTA-FEIRA 
19/03 

 

  
 

Aniversário de Ribeirão Pires/feriado 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações/ 
O eu, o outro e o nós/ Traços, sons, cores e formas/ Escuta, fala, pensamento e imaginação. 
 

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

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DiuB2qQPxTc&feature=youtu.be


PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA:  Berçário IIC e Berçário IID 

SEMANA: 15 a 18 de Março. 

PROFESSORAS: ANA CAETANO, ANA PAULA, ELIZABETE, KELLY, LUIZA, ROSELY, VANESSA ALINE, ANA CLAYDE, CASSIA, MARIA 

JOSE, GORETE e FABIANA. 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO ESTIMADO 
PARA REALIZAÇÃO 

DAS ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-
FEIRA 

30 Minutos 

(EI02EO04) Comunicar-se com os 
colegas e os adultos, buscando 
compreendê-los e fazendo-se 
compreender. 

Com o objetivo de trabalharmos o turismo educativo, assista juntamente com a criança ao vídeo 
“Estância Turística de Ribeirão Pires”. Após conversar com a criança sobre o que viram no vídeo fale 
que dia 19 de Março comemoramos o aniversário de nossa cidade que completará 67 anos. 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wLdpHR6njK8&t=6s 

TERÇA-
FEIRA 

30 Minutos 

(EI02TS01) Criar sons com 
materiais, objetos e instrumentos 
musicais, para acompanhar 
diversos ritmos de música. 

Buscar o melhor momento da rotina, pegar duas sacolinhas plásticas, sentar com a criança e entregar 
a ela uma sacolinha e a outra deve ficar com o adulto. Ensinar para a criança o barulho do trem em 
ritmos diferentes. Depois de brincar um pouco com os sons produzidos pela locomotiva, cantar a 
música que também está no link do vídeo. 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JYwIyICZfN4 

QUARTA-
FEIRA 

50 Minutos 

(EI02EF01) Dialogar com crianças e 
adultos, expressando seus desejos, 
necessidades, sentimentos e 
opiniões. 
 

Assistir novamente com a criança ao vídeo “Estância Turística de Ribeirão Pires” e conversar sobre 
um dos pontos turísticos mais frequentado de Ribeirão Pires, a Vila do Doce. Mostrar a imagem da 
vila do doce para que criança observe, deixe que ela se expresse falando sobre o lugar e o que ele 
mais gosta. Em seguida proponha de fazer junto com a família a receita de um doce que a criança 
mais gosta. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wLdpHR6njK8&t=6s 



QUINTA-
FEIRA 

30 Minutos 

(EI02TS03) Utilizar diferentes fontes 
sonoras disponíveis no ambiente 
em brincadeiras cantadas, canções, 
músicas e melodias 

Conversar com a criança sobre a importância de se aprender o Hino da Cidade, valorizando sua 
história, cultura e tradições. Pois como cidadãos devemos demonstrar nosso respeito e carinho pelo 
local onde viemos.  
Assistir ao vídeo do hino de Ribeirão com a criança, incentivando-a a aprender e fazendo com que 
ela observe as imagens de pontos turísticos conhecidos da cidade. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1ihi9f-l3vA 

SEXTA-
FEIRA 

 

  
 
 

ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE RIBEIRÃO PIRES 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  Escuta, fala, pensamento e imaginação/ Traços, sons, cores e formas/ O 

eu, o outro e o nós. 

 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Brincar, Participar, Explorar e Conhecer-se. 

 

 

 

 

 

 


