
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

 
 

TURMA: Berçário IA e Berçário IB 

SEMANA 7: 19 a 23 de abril                                                                                                                                                                                              

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

(EI01EF08)  

Participar de situações de escuta 

de textos em diferentes gêneros 

textuais (poema, fábulas, contos, 

receitas, quadrinhos, anúncios, 

etc.) 

 

Será apresentado um vídeo sobre alimentação saudável de forma lúdica, através da 

história cantada do Animazoo ‘ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL’. 

 

 

TERÇA-
FEIRA 

 
40 Minutos 

(EIO1ET01)  
Explorar e descobrir as 
propriedades de objetos e 
materiais (odor, cor, sabor, 
temperatura) 

Realização da brincadeira de “Caça ao tesouro” com circuito e descoberta de 

alimentos saudáveis 

QUARTA-
FEIRA 

 
 

  

 

FERIADO - TIRADENTES 



QUINTA-
FEIRA 

 
35 Minutos 

(EIO1ETO1)  
Objetivo de aprendizagem: 
Explorar e descobrir as 
propriedades de objetos e 
materiais (odor, cor, sabor e 
temperatura)  

O responsável durante uma refeição do dia em família, realizará a apresentação dos 
alimentos para que a criança possa conhecer e saborear. 
  

SEXTA-
FEIRA 

 
 45 minutos 

(EI01EO05)  
Objetivo de aprendizagem: 
Reconhecer seu corpo e expressar 
suas sensações em momentos de 
alimentação, higiene, brincadeira e 
descanso. 

O que tem na sopa do neném? 

Hoje vamos preparar uma saudável sopa com auxílio e interação da criança. 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O eu o outro e o nós/ Escuta, fala, pensamento e imaginação/ Espaços, 
tempos, quantidades, relações e transformações. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Berçário IC e Berçário ID 

SEMANA 07 – 19 a 23 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 

19/04 

20 min. 

(EIO1EF03)  

Demonstrar interesse ao ouvir 

histórias lidas ou cantadas, 

observando ilustrações e os 

movimentos de leitura do adulto 

leitor (modo de segurar o portador 

e de virar as páginas). 

Esta será a semana do Olfato. Vamos lá, aprender mais um pouquinho? 

O responsável poderá escolher um local mais tranquilo e aconchegante para então 

junto com a criança assistir a história “ Cheirar “ de Rute Rocha, se sentir necessário 

faça as intervenções dando ênfase nas falas. Registre esse momento através de 

vídeos ou fotos e compartilhem conosco no grupo do whatsapp dos pais. 

 

TERÇA-

FEIRA 

20/04 

 

30 min. 

(EIO1ETO1) 

Explorar e descobrir as 

propriedades de objetos e materiais 

(odor, cor, sabor, temperatura) 

De quem é esse cheirinho? 

Cada pessoa envolvida na atividade de hoje deverá trazer a sua frangrância. 

Sugestão:  reuna  frasco/ embalagem  do  creme, sabonete ou perfume de cada 

pessoa, ou algum objeto ou roupa que tenha essa fragrância. A brincadeira será: 

Ofereça a criança o objeto ou embalagem com a fragrância e solicite que a cheire, em 

seguida, pergunte: De quem é esse cheirinho? (dê as opções, ex. é do papai, é da 

mamãe ?)  Após, como resposta, o dono da fragrância deverá abraçar a criança e 

falar: É meu!. Registre esse momento através de vídeos ou fotos e compartilhem 

conosco no grupo do whatsapp dos pais. 



QUARTA-

FEIRA 

21/04 

 

 

 

 

 

 

 

FERIADO - TIRADENTES 

QUINTA-

FEIRA 

22/03 

20 min. 

(EIO1CG02) 

Experimentar as possibilidades 

corporais nas brincadeiras e 

interações em ambientes 

acolhedores e desafiantes. 

 

O responsável deverá escolher um local onde a criança possa se movimentar 

livremente, em seguida aprecie o vídeo musical “ Meu Nariz ” do Mundo Bita, assistam 

quantas vezes desejar, após converse com a criança sobre o vídeo fazendo perguntas 

como por exemplo: Cadê o seu nariz?  

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

do whatsapp dos pais. 

 

SEXTA-

FEIRA 

23/03 

30 min. 

(EIO1ETO1) 

Explorar e descobrir as 

propriedades de objetos e materiais 

(odor, cor, sabor, temperatura) 

Huummm ! Que cheirinho é esse? 

Iniciaremos com a história “O olfato do rato”. Em seguida, o responsável deverá 

separar copinhos, saquinhos ou potes com diferentes tipos de alimentos. Depois de 

tudo separado e organizado, ofereça um de cada vez e estimule a criança a sentir o 

aroma de cada porção, e em seguida diga o nome do alimento oferecido. Registre 

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

whatsapp dos pais. 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Escuta, fala, pensamento e imaginação / Espaços, tempos, quantidades, 

relações e transformações/ Corpo, gesto e movimento. 

 

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

 

 


