
 

PROFESSORES: Andréa, Angélica, Antônia, Carolina, Cibele, Gemerson, Jéssica, Juliana, Jucilene, Katia, Luciana Del Riga, Patrícia N., 

Patrícia M., Selma, Vandréia e Viviane.  

TURMA: Berçário II A e B  

PLANO DE AULA SEMANAL DE 03 A 07 DE MAIO DE 2021   

EDUCAÇÃO INFANTIL INTEGRAL 

DIAS DA   

SEMANA 

TEMPO ESTIMADO 

PARA REALIZAÇÃO 

DAS  

ATIVIDADES 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

ATIVIDADE/ESTRATÉGIAS /  

CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUN

DA -

FEIRA 

60 Minutos. (EI02EF05) Relatar experiências 

e fatos acontecidos, histórias 

ouvidas, filmes ou peças teatrais 

assistidos etc. 

Atividade: Vídeo e introdução da semana do desarmamento.  

Assistir um vídeo com a história “Brinquedos – Turma da 

Monica” https://www.youtube.com/watch?v=-jJ2WA5OdZA e 

após o vídeo promover um momento com brinquedos 

simples e conforme faixa etária, para reafirmar a importância 

do brincar sem agressividade. 

about:blank


TERÇA  

FEIRA  

1h e 20 minutos. (EI02TS02) Utilizar materiais 

variados com possibilidades de 

manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, 

texturas, superfícies, planos, 

formas e volumes ao criar objetos 

tridimensionais. 

Atividade: Confecção de brinquedo (bola de meia). 

 

Fazer uma bola de meia simples, amassando uma folha dupla de 

jornal (ou panfletos de mercados, folhas de cadernos usadas, 

revistas e etc), no formato de uma bola, inserindo dentro da meia e 

torça a meia de forma apertada. Em seguida usar a meia para brincar 

de batata quente ou bola no balde, ressaltando a importância do 

respeito com os demais participantes ao brincar. Durante o processo, 

coloque a música a seguir, para entrarem no clima: 

https://www.youtube.com/watch?v=Tvq1tHHSi5I  

 

 

 

QUART

A 

FEIRA  

50 minutos. (EI02TS03) Utilizar diferentes 

fontes sonoras disponíveis no 

ambiente em brincadeiras 

cantadas, canções, músicas e 

melodias. 

Atividade: Dançando com o vídeo ABRAÇO DE URSO. 
 

Prepare o ambiente bem alegre, para dançar com a criança, e 

durante a música repita com ela as formas de carinho e respeito que 

o vídeo propõe. 

https://www.youtube.com/watch?v=89CkBztN3ZQ  

QUINTA  

FEIRA 

1h e 30 min. (EI02EO04) Comunicar-se com os 

colegas e os adultos, buscando 

compreendê-los e fazendo-se 

compreender. 

Atividade: Dinâmica do abraço (brincando com as cores). 
 

O responsável poderá espalhar objetos/brinquedos encontrados 

com as cores primarias e solicitar que a criança traga até a 

sacolinha/caixa o de uma determinada cor. A cada acerto, receberá 

um grande e afetuoso abraço. Além de fortalecer os vínculos 

afetivos, ainda estaremos reconhecendo as cores em uma divertida 

e carinhosa brincadeira. 

about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=89CkBztN3ZQ


SEXTA  

FEIRA 

2 h. (EI02EO01) Demonstrar atitudes 

de cuidado e solidariedade na 

interação com crianças e adultos. 

Atividade: Cineminha com a família.  

 

Escolher junto com os familiares, algum filme, que corresponda a 

faixa etária da criança, e preserve o tema de dizer não a violência e 

sim ao amor e respeito ao próximo. 

 

Sugestão: Divertidamente – O irmão urso. 

 

 

Campos de experiências trabalhados nas atividades durante a semana: O eu, o outro e o nós e traços, sons, cores e formas. 

Direitos de aprendizagem garantidos nas atividades a semana: Conviver, brincar, participar, explorar, expressar.  

Temática da semana: 9º SEMANA DO DESARMAMENTO INFANTIL. 

 

 


