
  
   

 

PROFESSORES: Andreia, Cleia, Dulce, Bruna, Debora, Stephaine, Suzi, Vera, Irene, Edir, Diana, Karol, Rosana e Joyce; 
Cristina, Francisca, Olga, Regiane, Ana Cabral e Adriana Bispo. 
 
TURMA: Berçário IA, IB, IC e ID. 
  
PLANO DE AULA SEMANAL DE 5 A 09/04 de 2021       
                                                   

EDUCAÇÃO INFANTIL  INTEGRAL 
 

 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO ESTIMADO 
PARA 

REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

ATIVIDADE/ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

 
SEGUNDA-FEIRA 

 

 
50 min 

 

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

Atividade: Bolinha de sabão 

 
https://youtu.be/9_mmOig_5CI  

Com a música sugerida no link acima “bolinha de sabão” os 
responsáveis deverão fazer bolinhas para as crianças 
observarem ou tentarem pegar.  

 
TERÇA-FEIRA 
 

 
1h 

EI01EF03: Demonstrar 
interesse ao ouvir histórias 
lidas ou contadas, observando 
ilustrações e os movimentos de 
leitura do adulto-eleitor (modo 
de segurar o portador e de virar 
as páginas). 

Atividade: Leitura do livro- Meu amigo faz iiii 
 
Assistir o vídeo do livro: Meu amigo faz iiii 
Registre esse momento com uma foto ou vídeo e poste no grupo 
dos pais. 
https://youtu.be/5fT56l_oAHA 

 

 
QUARTA-FEIRA 
 

 
1h 

 
EI01EO02: Perceber as 
possibilidades e os limites de 
seu corpo nas brincadeiras e 
interações das quais participa. 
 

Atividade: Brincadeira- Cadê? Achou! 
 
Com um pedaço de tecido (fralda, cobertor, etc.), o responsável 
irá cobrir o rosto e perguntar: Cadê? (Diz o nome da criança) e, 
em seguida, tirar o tecido do rosto e dizer, achou. Em outro 
momento esconder um brinquedo para a criança achar. 
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https://youtu.be/9_mmOig_5CI
https://youtu.be/5fT56l_oAHA


 
QUINTA-FEIRA 
 

 
1h 

 

EI01TS03: Explorar 
diferentes fontes sonoras e 
materiais para acompanhar 
brincadeiras cantadas 
canções músicas e melodias. 
 
 

Atividade: Chocalho de garrafa pet 
 
Com uma garrafa pet o responsável fará um chocalho para que 
a criança escute o som e possa manuseá-lo.  
http://massacuca.com/wp-content/uploads/2015/02/garrafas-
sensoriais-sonoras.jpg 

Em outro momento, colocar a música sugerida no link abaixo e 
dançar com a criança, incentivando-a a fazer som com o 
chocalho. 

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

 
SEXTA-FEIRA 
 

 
1h30 

 

 
(EI01CG01) Movimentar as 
partes do corpo para exprimir 
corporalmente emoções, 
necessidades e desejos. 
 

Atividade: Brincando com a Cesta de tesouro 

 
Preparar o ambiente com um cesto, uma bacia de plástico ou um 
balde de roupas, coloque dentro deste recipiente objetos 
diferentes e coloridos. Os responsáveis deverão deixar  a criança  
manusear os objetos e observar a reação, conversando com bebê  
e nomeando os objetos. 
 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O eu o outro e o nós; Corpo, gestos e 

movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação.  

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES A SEMANA: Conviver com outras crianças e adultos, utilizando diferentes 

linguagens, ampliando conhecimento entre si e do outro, brincar de diversas formas em diferentes espaços, explorar movimentos, gestos, sons, 

formas, texturas, cores, palavras, transformações. Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural. 

TEMÁTICA DA SEMANA: Conscientização do Autismo 
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