
 

PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

                                                                                                                                         

  TURMA: Berçário II                                                                                                                      DATA: 03 A 07 de Maio de 2021 

 

PROFESSORES(AS): Alessandra, Eliene, Ivani Cleide, Joziene, Maria e Miriam 

                                                                                      TEMA: FAMÍLIA/DIA DAS MÃES 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 



SEGUN
DA-
FEIRA   
03/05 

   30  
minutos 

 
 
 
Campo de Experiências : Escuta, Fala, Pensamento e  
Imaginação. 
 
 Objetivos de Aprendizagem: Manusear diferentes 
instrumentos e suportes de escrita para desenhar, 
traçar letras e outros sinais gráficos.(EI02EF09) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
               Atividade: A Família de cada um 
 
Olá famílias essa semana será bem especial para todos, 
pois o tema será a família e dia das mães. Como sabemos 
é bem importante para nossos pequenos e fazem parte do 
desenvolvimento de cada criança ter o amor e o cuidado 
de sua família. 
Isso faz com que a criança tenha mais segurança e 
desenvolva melhor sua individualidade tendo como base 
os membros da sua família, muitas vezes por meio de 
exemplos. 
Não podíamos esquecer as mães que muitas vezes fazem 
esse papel junto a criança, mas não como única pessoa a 
fazer, pois hoje em dia temos uma pluralidade de famílias 
onde crianças são cuidadas por pais, avôs, tias etc... 
Sendo assim aqui queremos contemplar todas as famílias 
com as atividades da semana. 
Para isso chame sua criança para ver um pequeno vídeo 
onde mostra vários tipos de famílias e tente juntamente 
com ela identificar a sua. 
 Depois de ver esse vídeo chame os integrantes da família 
e faça em uma folha o contorno das mãos de cada um, 
recorte e peça para a criança identificar a mão de cada 
integrante, logo após faça uma linda foto com todos da 
família e nos mande no grupo para que cada um de nós 
possa estar conhecendo a família de nossas crianças. 
 
Link https://youtu.be/Trs6JSiCAxA 
 
 
 

https://youtu.be/Trs6JSiCAxA


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERÇA
-FEIRA 
04/05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
minuto

s 
 
 

 
 
Campo de experiências: Espaços, tempos, 
quantidades, relações e transformações. 
 
Objetivos de Aprendizagem: Contar oralmente 
objetos, pessoas, livros, etc, em contextos 
diversos.(EI02ET07) 
 
 
 
 
 
 

 
 

Atividade: Minha casa, minha família. 
 
Dando continuidade ao tema da semana, que como vocês 
já sabem é "família". Quero salientar que nos dias de hoje 
muitas famílias que vivem na mesma casa nem sempre 
são compostas por: pai, mãe e filhos, muitas vezes são 
constituídas por avó, avô, tia, tio, primos, em fim, 
aumentando assim os membros da família.  
E mesmo com essa diversidade podemos afirmar que não 
pode faltar nesses lares atuais amor, união e respeito, 
certo? 
Então, nossa atividade de hoje as crianças irão aprender a 
quantidade de membros da sua família que moram com 
elas. 
E para isso vocês irão precisar dos seguintes materiais: 1 
folha de sulfite, palitos que podem ser de sorvete, 
churrasco e caso não tenham pode ser tiras de papelão, 
cola, tesoura e revistas velhas. 
Primeiro converse com a criança quem são as pessoas 
que moram com vocês em sua casa. Ex: papai, mamãe, 
vovó, titia, irmão etc... 
Depois peça para que ela procure nas revistas imagens de 
pessoas para representar os membros da família. 
Pegue a sulfite e outros materiais construa a casinha, peça 
para que a criança te ajude, tenho certeza que ela vai 
amar mexer com esses materiais, em seguida peça para 
que ela cole dentro da casinha os membros da família que 
encontraram na revista. 
Para finalizar conte oralmente junto com a criança os 
membros da família.  
Com isso a criança irá aprender e estabelecer 
aproximações matemáticas presentes em seu cotidiano, 
relações espaciais e etc. 
 
 



 

QUARTA-
FEIRA 

05/05/
2021 

20 
minutos 

Campo de  Experiências: Corpo, Gestos e Movimentos 
 
Objetivos de Aprendizagem: Apropriar-se de gestos e 
movimentos de sua cultura no cuidado de si, nos jogos 
e brincadeiras. (EI02CG01). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividade: Cantando com a Família. 
 
Hoje estamos sugerindo uma atividade para homenagear 
todas as famílias. Sendo assim, propomos uma atividade 
onde a criança terá a oportunidade de aprender de forma 
lúdica e divertida a identificar através de uma canção os 
integrantes que formam uma família. Vamos começar? 
Primeiramente escolha um espaço adequado para realizar 
a atividade, chame todos da casa ( pai, mãe, irmãos etc...) 
para participar junto com a criança deste momento. Em 
seguida sugerimos que um adulto faça desenhos nos 
dedos das mãos da criança representando cada membro 
da família. Use sua criatividade para deixar esses 
desenhos bem divertidos. Depois de tudo pronto assistam 
ao vídeo cantando, dançando e incentivando a criança a 
reproduzir os gestos e os movimentos dos personagens do 
vídeo. Esse será o momento bem bacana em família e 
com certeza a criança irá adorar.  
Permita a criança participar ativamente da atividade, pois 
assim, ela estará desenvolvendo a coordenação motora, a 
oralidade, a atenção e o ritmo de maneira lúdica e 
divertida. O link com a música será disponibilizado logo 
abaixo. 
 
https://youtu.be/QFddN-YMJOI 

https://youtu.be/QFddN-YMJOI


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUINTA
-FEIRA 
06/05 

 
 
 
 
 
 
 
 

    30 
minutos 

 
Campo de Experiências: Traços, sons, cores e formas. 
 
Objetivos de Aprendizagem:  Utilizar materiais 
variados com possibilidade de manipulação (argila, 
massa de modelar), explorando cores, texturas, 
superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos 
tridimensionais.(EI02TS02) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atividade: Presente surpresa da mamãe. 

 
 Conforme viemos falando desde o início da Semana, sobre 
esse importante tema: Dia das mães e família,  queremos dar 
sequência homenageando as mães e todas aquelas pessoas 
que são responsáveis e fazem a diferença na vida da criança, 
ou seja ajudam cultivar o seu crescer. 
Pensando em um mundo em que as pessoas estão cada vez 
mais frias, acreditamos que precisaria de um amor semelhante 
ao "amor de mãe", para de fato  contagiar o mundo. 
Pensando na magnitude dessa pessoa, preparamos uma 
atividade, com a qual pretendemos homenagear.  
Prepare seu coração e vamos para a atividade, claro não pode 
faltar criatividade e muito suspense, a criança precisa sentir 
estimulada! 
Passo 1: Separe previamente, lápis, giz de cera ou outro 
material, sulfite ou folha de caderno que tiver disponível em 
casa, folha de jornal ou revista e tesoura. 
 Passo 2:  Escolha um local bem confortável para fazer essa 
atividade, acomode a criança em torno dos materiais, exceto a 
tesoura que deve estar com adulto, se quiser explore nome, 
textura, etc. 
Passo 3:  Converse com a criança, explicando que você vai 
precisar da mãozinha dela para fazer uma mágica! Peça para 
que ela coloque uma das mãos sobre o papel em seguida faça 
seu contorno, sobre cada dedo, desenhe uma flor e pinte com 
qualquer material disponível em casa, utilize também colagem 
de papéis coloridos para dar cor as flores não esqueçam, a 
criança gosta de colocar a mão na massa, se sente importante.  
Passo 4: Agora é a vez de fazer o vaso de dobradura, se você 
tiver jornal, ou se preferir outro papel basta seguir o passo a 
passo de como fazer, as imagens estarão  disponíveis no final 
desta atividade. 
 Passo 5: Para encerrar, convide a criança para acompanhar a 
montagem da atividade. Coloque a arte em destaque e na sua 
casa, pois este será o presente surpreso da mamãe. Não 
esqueça, quem pode fazer essa experiência acontecer de 
maneira prazerosa, são vocês, pais e responsáveis  

 



SEXTA
FEIRA 
07/05 

20 
minutos 

 
Campo de Experiências: Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 
 
Objetivos de Aprendizagem: Relatar experiências e 
fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças 
teatrais assistidas.(EI02EF05) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividade: Homenagem as mães. 
 
Hoje, Queremos dedicar essa atividade para homenagear 
todas as mamães, pois em cada uma delas se reproduz o 
milagre da vida, a grandeza da criação, um amor tão forte 
que não conhece limites. 
Assistam juntos ovídeo que foi preparado com muito 
carinho pela nossa equipe. O link está disponibilizado logo 
abaixo. 
A todos nosso respeito e a nossa admiração. 
Parabéns! FELIZ DIA DAS MÃES! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_CpBIoDtT5A 
 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. Traços, Sons, Cores e 

Formas. Corpo, Gestos e Movimentos. Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Expressar, Conviver, Participar, Explorar e Brincar 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PROJETO LEITURA: Mãe de todos os tipos - https://youtu.be/xh-piQBwHsA 
 

● ATIVIDADE DO DIA 03/05 BASEADA NAS PÁGINAS 73 E 74 DO CURRÍCULO MUNICIPAL. 

● ATIVIDADE DO DIA 04/05 BASEADA NA PÁGINA 76 DO CURRÍCULO MUNICIPAL. 

● ATIVIDADE DO DIA 05/06 BASEADA NA PÁGINA 66 DO CURRÍCULO MUNICIPAL. 

● ATIVIDADE DO DIA 06/05 BASEADA NAS PÁGINAS 25 E 69 DO CURRÍCULO MUNICIPAL. 

● ATIVIDADE DO DIA 07/05 BASEADA NA PÁGINA 72 DO CURRÍCULO MUNICIPAL. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_CpBIoDtT5A
https://youtu.be/xh-piQBwHsA

