
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021  

TURMA: BERÇÁRIO IA E BERÇÁRIO IB                                                    

SEMANA 5: 05 a 09 de abril.   

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

  

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL)  

DIAS DA  
SEMANA  

TEMPO ESTIMADO  
PARA 

REALIZAÇÃO DAS 

ATIVIDADES   

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAGEM E   

DESENVOLVIMENTO  
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS  

SEGUNDA-FEIRA  1 hora  

(EI01EF06) Comunicar-se com 

outras pessoas usando 

movimentos, gestos, 

balbucios, fala e outras formas 

de expressão.   

Realização de um vídeo compartilhando conosco como foi comemorado a páscoa entre 
as famílias. Caso não seja possível gravar o vídeo, relatar através de mensagem.  
  

  

TERÇA-FEIRA  30 minutos  

(EI01TS02) Traçar marcas 

gráficas, em diferentes 

suportes usando instrumentos 

riscantes e tintas.  

O responsável precisará cozinhar ovos e depois de frio decorá-los, com os materiais que 

tiver disponível em casa.  

QUARTA-FEIRA  1 hora  

(EI01CG02) Experimentar as 

possibilidades corporais nas 

brincadeiras e interações em 

ambientes acolhedores e 

desafiantes.  

Vamos realizar a brincadeira da caça aos ovos.    

QUINTA-FEIRA  45 minutos  

(EI01EF07) Conhecer e 

manipular materiais impressos 

e audiovisuais em diferentes 

portadores (livro, revista, gibi, 

jornal, cartaz, cd, tablet, etc.).  

Será apresentado um vídeo da história: “O coelhinho que não era de páscoa- Ruth Rocha” 
e após será realizada a receita de brigadeiro frio.  
 



SEXTA-FEIRA  30 minutos  

(EI01CG02) Experimentar 

possibilidades corporais nas 

brincadeiras e interações em 

ambientes acolhedores e 

desafiantes.       

Brincadeira: O Coelhinho da Páscoa mandou 
Essa brincadeira é simples e divertida, o responsável dará o comando e a criança deverá 

executar. 

  

  

  

 

  

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

Corpo, gestos e movimentos.  

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021  

TURMA:   Berçário IC e Berçário ID                                    

SEMANA 5:  05 a 09 de abril.  

  

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

Valcicleide e Valdineia.  

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL)  

DIAS DA  
SEMANA  

  

TEMPO  
ESTIMADO PARA 

REALIZAÇÃO  
DAS ATIVIDADES   

  

  

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAGEM E   

DESENVOLVIMENTO  

  

  

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS  

 

 

SEGUNDA- 
FEIRA  

29/03  

 

 

 

20 minutos  

(EI01CG03) Imitar gestos 

e movimentos de outras 

crianças, adultos e 

animais.  

  

Assista o vídeo som e silêncio com a criança, observando as imagens o, imite junto com a criança 

os comandos do vídeo. Registre essa atividade com fotos, vídeos ou relatando como foi o momento 

da atividade e compartilhe no WhatsApp da sala.  

https://youtu.be/tSVRmoSRQRk   

  

 

 

TERÇA- 
FEIRA  

30/03  

    

 

 

 

30 minutos 

(EI01TSO3) Explorar 

diferentes fontes sonoras 

e materiais para 

acompanhar brincadeiras 

cantadas, músicas, 

canções e melodias.  

Assista o vídeo sons de sucatas com a criança e procure em sua casa objetos sonoros como latas, 

potes, garrafas pets, panelas, etc. Apresente para a criança batendo um objeto no outro para 

produzir sons diferentes.  

Registre essa atividade com fotos, vídeos ou relatando como foi esse momento no grupo de 

WhatsApp da sala. 

 
https://youtu.be/d7H5w6GkQlo   

https://youtu.be/tSVRmoSRQRk
https://youtu.be/tSVRmoSRQRk
https://youtu.be/d7H5w6GkQlo
https://youtu.be/d7H5w6GkQlo


 

QUARTA- 
FEIRA  

31/03  

 

 

 

20 minutos  

(EI01EF06) Comunicar se 

com outras pessoas 

usando movimentos, 

gestos, balbuciou, fala e 

outras formas de 

expressão.  

Assista com a criança o vídeo descobrindo os animais e sombras e aponte para a criança a 

sombra do animal. Se possível reproduzindo também o som do animal, incentive ela perguntando 

qual animal é esse?  
Registre essa atividade com fotos, vídeos ou relatando como foi esse momento no grupo de 

WhatsApp da sala.  

https://youtu.be/suU3dTMUCTk   

 

 

QUINTA- 
FEIRA  

01/04  

 

 

 

 

30 minutos  

(EI01CG05) Utilizar os 

movimentos de preensão, 

encaixe e lançamentos, 

ampliando suas 

possibilidades de 

manuseios de diferentes 

materiais e objetos.  

Assista o vídeo com a criança construindo materiais recicláveis musicais em seguida separe os 

seguintes materiais: garrafa pet e tesoura para confeccionar um instrumento reciclável como 

mostra o vídeo, finalize essa atividade cantando junto com a criança uma música que ela goste.  

Registre essa atividade com fotos, vídeos ou relatando como foi esse momento no grupo de 

WhatsApp da sala. 

https://youtu.be/KKCs-EwbsPc   

 

SEXTA- 
FEIRA  

02/04  

  

 

 

30 minutos 

(EI01TS03) Explorar 

diferentes fontes sonoras e 

materiais para 

acompanhar brincadeiras 

cantadas, canções, 

músicas e melodias. 

Com o instrumento reciclável musical elaborado na quinta feira, cante com a criança uma ou mais 

música que a criança goste, para que ela possa apreciar os sons dos instrumentos com a música. 

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

Corpo, gesto e movimento.  

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

  

  

  

https://youtu.be/suU3dTMUCTk
https://youtu.be/suU3dTMUCTk
https://youtu.be/KKCs-EwbsPc
https://youtu.be/KKCs-EwbsPc
https://youtu.be/KKCs-EwbsPc
https://youtu.be/KKCs-EwbsPc

