
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Berçário IA e Berçário IB 

SEMANA 9: 03 a 07 de maio 

 

PROFESSORAS: Elaine, Maria, Renata, Tereza, Helena, Célia, Najara, Francisca, Rosângela, Miriam, Goreti e Dinair. 

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 

(EI01EF07) 
Conhecer e manipular 
materiais impressos e 
audiovisuais me diferentes 
portadores (livro, revista, 
gibi, jornal, cartaz, cd, tablet 
etc). 
 

A mamãe ou responsável irá preparar um lugar aconchegante e participar junto a criança da 
escuta da história: “A história da família” de Todd Parr. 
 

TERÇA-FEIRA 30 MINUTOS 

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

Será apresentado para a criança um vídeo com a música: FAMÍLIA de Rita Ramehe. Junto 
ao vídeo a mãe ou responsável irá estimulá-la a cantar e dançar junto com o vídeo. 

QUARTA-
FEIRA 

1 HORA 

(EI01EO03) 
Interagir com crianças da 
mesma faixa etária e adultos 
ao explorar espaços, 
materiais, objetos, 
brinquedos. 

Será preparado um lugar aconchegante para a realização da Festa do pijama, montando 
uma cabana, onde os pais/família irão se divertir com brincadeiras como: ataque de beijinhos, 
abraços apertados, brincar com alguns brinquedos, cantar música dentre outras. 



QUINTA-
FEIRA 

30 MINUTOS 

(EI01ET03) 
Explorar o ambiente pela 
ação e observação, 
manipulando, 
experimentando e fazendo 
descobertas. 

A mãe e/ou o responsável deverá montar juntamente com a criança um trenzinho com caixa 
de papelão e em seguida vão brincar juntos. 

SEXTA-FEIRA 30 min á 1 hora 

(EI01TS02) 
Traçar marcas gráficas, em 
diferentes suportes, usando 
instrumentos riscantes e 
tintas. 

A mamãe ou o responsável irá auxiliar a criança na confecção de um cartão/cartaz para a 
pessoa que cuida de mim, referindo-se ao tema trabalhado. 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Escuta, fala, pensamento e imaginação / Corpo, gestos e movimentos / O 

e, o outro e o nós / Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações / Traços, sons, cores e formas. 

 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Participar / brincar / expressar / conviver / explorar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA:  Berçário IC e Berçário ID 

SEMANA 09: 03 a 07 de maio 

 

PROFESSORAS: Adriana Serpa, Elisete, Viviane, Juliana Fortunato e Vanuza / Cristiane Narcisio, Jahine, 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 
03/05 

20 MINUTOS 

(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). 

Atividade: Historia “ Tocar” de Rute Rocha. 
O Adulto ou responsável  deverá procurar um lugar da casa aconchegante onde a criança 
possa se sentir a vontade. Primeiro fale um pouco sobre os cinco sentidos e suas funções 
(Audição, olfato, visão, paladar e o tato). Explique para a criança a função do tato, sentido 
esse  que iremos trabalhar a partir de hoje. Vamos aprender para que serve o tato? Serve 
para que possamos sentir através do toque. 
 

TERÇA-FEIRA 
04/05 

30 MINUTOS 

(EIO1ET03) 
Explorar o ambiente pela 
ação e observação, 
manipulando, 
experimentando e fazendo 
descobertas. 

Atividade: Caixa Surpresa. 
A brincadeira consiste no seguinte: Os objetos devem ser colocados anteriormente dentro 
da caixa, sem que a criança os vejam. O Adulto deve explorar esse momento, 
perguntando se o objeto é duro, mole, áspero, liso, enfim, instigando a criança a explorar 
pelo o tato e descobrir qual é o objeto tocado. 
 



QUARTA-
FEIRA 
05/05 

20 MINUTOS 

(EI01ET01)  
Explorar e descobrir as 
propriedades de objetos e 
materiais (odor, cor, sabor, 
temperatura). 
 
 

Atividade: Brincando com Água. 
Para iniciarmos nossa atividade o responsável juntamente com ajuda da criança pegará 
três potes/recipientes. No primeiro pote coloque água morna. No segundo pote coloque 
água fria (temperatura ambiente). No terceiro pote coloque água gelada com cubos de 
gelo. Agora o responsável falará para a criança a temperatura da água que está em cada 
pote e assim quando a criança colocar a mão dentro de cada recipiente conseguirá dizer 
qual é a temperatura que ela está sentindo se é morna, fria ou gelada. De forma lúdica, a 
criança vai aprender identificar a temperatura da água. 
 

QUINTA-
FEIRA 
06/05 

20 min. 

(EI01ET05) 
Manipular materiais diversos 
e variados para comparar as 
diferenças e semelhanças 
entre eles. 

Atividade: Tapete Sensorial. 
Hoje será uma atividade onde seu filho (a) irá exercitar a sensibilidade com os pés. Vocês 
deverão montar um tapete sensorial, separem pedrinhas (pode ser pedregulho), lixa de 
parede, um tapete macio, areia (caso tenham, pode ser terra também), folhas, grama, 
palha de aço, esponja, algodão e coloquem um na sequência do outro. Peçam que eles 
andem pisando primeiro no chão, depois seguindo a sequência que vocês montarem e 
peçam que sintam, se é macio, duro, áspero, fofinho etc. Dessa forma eles 
experimentarão e aprenderão diferenças através dos sentidos. 
 

SEXTA-FEIRA 
07/05 

30 min. 

(EIO1ET03) 
Explorar o ambiente pela 
ação e observação, 
manipulando, 
experimentando e fazendo 
descobertas. 

Atividade: Reconhecer pessoas e partes do corpo a partir do toque. 
Para iniciar essa atividade vamos precisar de um pedaço de pano para vendar os olhos 
da criança. Com os olhos vendados a criança vai tocar no rosto, cabelo, do papai, da 
mamãe, irmão ou primo para tentar descobrir, através do toque, quem ele é, ou qual é a 
parte do corpo, como: nariz, boca, mão e pé. O adulto direciona a brincadeira com 
perguntas como: Quem é? Qual parte será essa? (Caso a criança não responda, o adulto 
poderá dar a resposta, perguntar novamente e reforçar) 
As perguntas promovem o ato de pensar e a maioria das crianças conseguem descobrir 
quem é. 
 

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

relações e transformações. 

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

 


