
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA:    Berçário IA e Berçário IB 

SEMANA 6: 12 a 16 de abril. 

 

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

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 

(EI01EF01) Reconhecer 
quando é chamado por seu 
nome e reconhecer os 
nomes de pessoas com 
quem convive. 

Em roda de conversa o responsável deverá falar com a criança sobre sua família, apresentando 

cada integrante da família através de fotos e falando o nome de cada um. No primeiro momento 

deverá apresentar as fotos das pessoas com quem a criança mora, depois do restante da 

família. 

 

TERÇA-FEIRA 

 

30 MINUTOS 

(EIO1E005) Reconhecer 
seu corpo e expressar suas 
sensações em momentos 
de alimentação, higiene, 
brincadeira e descanso. 

O responsável deverá conversar com a criança sobre suas características físicas e para isso 

pode usar um espelho. Quando a criança estiver em frente ao espelho falar para ela a cor de 

seu cabelo, dos olhos e da pele, apontar e falar o nome das partes do corpo (olhos, nariz, boca 

etc.). Depois se possível tiver revistas mostrar para a criança imagens de pessoas, para que ela 

possa assimilar que cada um é diferente dos outros quanto aos aspectos físicos. 

 

QUARTA-

FEIRA 

 

30 MINUTOS 

(EIO1EF03) Demonstrar 
interesse ao ouvir histórias 
lidas ou contadas, 
observando ilustrações e 
os movimentos da leitura   
do adulto leitor (modo de 
segurar o portador e de 
virar as páginas). 

O responsável deve conversar com a criança sobre os valores da família, explicando que 
devemos respeitar todas as pessoas existem vários tipos de famílias e que as pessoas são 
diferentes umas das outras. Em seguida o responsável deve colocar o vídeo sobre “As famílias 
do Mundinho” e assistir com a criança. 
 

 



 

QUINTA-

FEIRA 

 

30 MINUTOS 

(EIO1CG01) Movimentar as 
partes do corpo para 
exprimir corporalmente 
emoções, necessidades e 
desejos. 
             

O responsável deve sentar - se ao lado da criança (ou com a mesma em seu colo) e falar alguns 
nomes dos integrantes da família, como pai, mãe, irmãos e bebê. Em seguida convide a criança 
para assistir ao vídeo da cantiga “Família dedo”, vocês devem repetir os movimentos conforme 
a música, se necessário em alguns momentos segure a mãozinha da criança auxiliando a 
mesma para que ela possa acompanhar a cantiga junto com o adulto. 

 

SEXTA-FEIRA 

 

30 MINUTOS 

(EIO1EF06) Comunicar – 
se com outras pessoas 
usando movimentos, 
gestos, balbucios, fala e 
outras formas de 
expressão. 
 
 
 

Em roda de conversa o responsável falará para a criança que a família é o nosso bem mais 
precioso, que devemos respeitar uns aos outros, demonstrando carinho, afeto, compreensão e 
amor. Depois de conversar com a criança, caso seja possível, o responsável poderá montar um 
painel com fotos da família e deixar exposto na parede para que todos os dias a criança possa 
ver quem são seus familiares. 
 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O Eu, O Outro e O Nós / Corpo, gestos e Movimentos / Escuta, Fala, 

Pensamento e Imaginação. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA:     Berçário IC e Berçário ID 

SEMANA 6: 12 a 16 de abril. 

 

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

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO PARA 

REALIZAÇÃO 
DAS ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-
FEIRA 

 
20 MINUTOS 

(EIO1TS03) - Explorar 

diferentes fontes sonoras e 

materiais para acompanhar 

brincadeiras cantadas, 

músicas e melodias. 

 

Para iniciarmos nossa atividade o responsável primeiro deverá organizar um ambiente 

agradável e atrativo para as crianças. Falaremos essa semana sobre um dos cincos sentidos 

do nosso corpo o sentido “Paladar”.  

De forma lúdica, a criança vai aprender os diferentes sabores como: doce, salgado, amargo, 

azedo/ ácido. Essa atividade estimulará a curiosidade em descobrir um dos cinco sentidos 

(Paladar). Registre esse momento através de vídeos ou fotos e compartilhem conosco no 

grupo do WhatsApp dos pais. 

TERÇA-
FEIRA 

 

20 MINUTOS 

(EIO1EFO4) - Reconhecer 

elementos das ilustrações de 

histórias apontando-os 

apedido do adulto-leitor. 

Para iniciarmos nossa atividade de hoje, o responsável conversará com a criança sobre a 

importância das frutas para nossa saúde, dizer o quanto as frutas são ricas em vitaminas e 

por isso são saudáveis para o nosso consumo. Agora juntamente com as crianças separem 

algumas frutas as que estiverem em casa e perguntem para a criança qual fruta ela mais 

gosta? Corte-as em pedaços e coloquem cada uma em potinhos separados e ofereçam para 

as crianças degustarem e sentirem os sabores diferentes de cada fruta. Deguste junto com 

a criança e ao degustar fale se é doce, amarga ou azedinha. Em seguida vocês podem 

degustar novamente e pergunte para criança se ela sentiu o doce, amargo, azedo das frutas. 



Registre esse momento através de vídeos ou fotos e compartilhem conosco no grupo do 

whatsapp dos pais. 

QUARTA-
FEIRA 

 

20 MINUTOS 

(EI01E005) - Reconhecer seu 

corpo e expressar suas 

sensações em momentos de 

alimentação, higiene, 

brincadeiras e descanso. 

 

Vamos misturar alimentos e fazer uma refeição divertida? Observe a imagem e tente fazer 

um prato bem divertido com o formato de um coelho utilizando as frutas que vocês tenham 

disponíveis em casa, deixe a criança participar e degustar todos os alimentos que preparar, 

ao degustar, não esqueçam de conversar sobre qual fruta é docinha, azedinha ou talvez mais 

amarga. 

 

QUINTA-
FEIRA 

 
15 MINUTOS 

(EI01ET01) - Explorar e 

descobrir as propriedades de 

objetos e materiais (odor, cor, 

sabor, temperatura). 

Para iniciar a atividade de hoje primeiro assistam ao vídeo “BRINCADEIRA DE PALMAS 

SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL – Marcelo Serralva”, imitando os momentos do 

personagem e divirtam-se. Em seguida, comece separando com a criança algumas verduras 

e legumes que tiver em casa (o mais variado possível em cores e sabores), apresente para 

a criança nomeando cada um, após prepare uma salada bem colorida aguçando o paladar 

com os olhos e saboreiem. Enquanto saboreiam vocês podem conversar um pouquinho 

sobre a cor dos alimentos, o sabor, se a criança está gostando e etc. 

SEXTA-
FEIRA 

 
20 MINUTOS 

(EI01ET01) - Explorar e 

descobrir as propriedades de 

objetos e materiais (odor, cor, 

sabor, temperatura). 

Para finalizarmos as atividades da semana, vamos fazer um delicioso brigadeiro de 

chocolate, separe os ingredientes com a participação da criança e auxilie para que faça a 

mistura dos ingredientes, observando tudo se transformar em um único produto. Em seguida, 

abaixo siga as instruções indicadas no link abaixo e se deliciem com o doce.  

Observação: Disponibilizamos duas receitas, do brigadeiro tradicional e uma receita de um 

brigadeiro de batata doce, vocês podem escolher o que for melhor para vocês e não 

esqueçam de compartilhar conosco como foi essa degustação e se a criança e toda família 

gostaram da receita. 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação / Traços, sons, cores e formas / 
O eu, o outro e nós /Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações 
 

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

 


