
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Berçário IIA / Berçário IIB 

SEMANA 7: 19 a 23 de abril 

PROFESSORAS: Cristiane, Ellen, Francisca, Glauce, Ivanilde, Luciana, Maria Aparecida, Maria de Lourdes, Marlene, Marisa, Mariza e 

Vanessa.  

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 

(EI02EF01) 
Dialogar com crianças e adultos, 
expressando seus desejos, 
necessidades, sentimentos e 
opiniões. 
                                                                                                                                       

“A cidade das formas geométricas” 
Em um espaço tranquilo, o adulto ou responsável irá assistir com a criança ao vídeo 

"A Cidade das formas geométricas".  

Após assistirem ao vídeo, procurar com a criança pela casa objetos que sejam 

parecidos ou iguais as formas que apareceram no vídeo, e conversar perguntando e 

dialogando com a criança sobre a cor, formato dos objetos encontrados. Permita que 

a criança compartilhe suas hipóteses e depois se necessário reforce o nome correto 

da cor e da forma geométrica 

Exemplo: copo descartável para representar o círculo, guardanapos para representar 

o quadrado, etc.                       

 
 

TERÇA-
FEIRA 

30 minutos 

(EI02EF09) 
Manusear diferentes instrumentos 
e suportes de escrita para 
desenhar, traçar letras e outros 
sinais gráficos. 

“Cores e formas” 

Um adulto ou responsável assistirá ao vídeo FORMAS – CRIANÇAS 

INTELIGENTES” com a criança, enquanto assistem reforcem as formas e cores que 

aparecem no mesmo, quadrado/verde; círculo/vermelho; triângulo/amarelo e o 

retângulo/azul. Em seguida procure e converse com a criança sobre os objetos que 

tem em casa e o formato delas, exemplo; a janela é quadrada? E a televisão? O 

ventilador tem o formato do círculo? E o relógio? 

Depois desenhe formas geométricas em uma folha de sulfite ou outros papéis que 

tenham disponível em casa e peça para criança pintá-las usando giz de cera ou lápis 

de cor. 

 



QUARTA-
FEIRA 

 

   
 
 

FERIADO - TIRADENTES 

QUINTA-
FEIRA 

40 minutos 

(EI02EO07) 
Resolver conflitos nas interações e 
brincadeiras, com a orientação de 
um adulto. 

“Quebra-cabeça geométrico” 
 
MATERIAIS: Tampa da caixa de pizza, caixa de papelão, caixa de sapato ou material 

que tiver que seja um pouco mais firme. 

Antes de iniciar relembre as formas geométricas vistas nos dias anteriores e após 

na tampa da caixa escolhida por você desenhe formas geométricas (quadrado, 

círculo, triângulo, etc.), com o estilete ou tesoura o adulto deverá recortar e destacar 

cuidadosamente as figuras e reserve-as. Se quiser e tiver lápis de cor, canetinha ou 

tinta para pintar as peças destacadas peça a criança que faça podendo assim, 

relembrar as cores e deixando mais colorido! 

Depois de pronto, disponha as peças em cima da mesa e oriente a criança para que 

encaixe corretamente na caixa de papelão, explorando assim com suas mãozinhas 

as formas geométricas achando seu par, conforme sugerimos nas imagens abaixo 

se necessário auxilie e oriente a criança durante a brincadeira. 

 

SEXTA-
FEIRA 

30 minutos 

(EI02CG03) 
Explorar formas de deslocamento 
no espaço (pular, saltar, dançar) 
combinando movimentos e 
seguindo orientações. 

“A música das formas“ 
Hoje é dia de diversão!!! O responsável deverá convidar a criança para ficar de pé 

de frente a TV e colocar o vídeo “A MÚSICA DAS FORMAS GEOMÉTRICAS”. Antes, 

porém explique que quando aparecer as figuras geométricas deverá fazer estes 

movimentos:  triângulos e quadrados bater as mãos e círculos e retângulos bater os 

pés. 

                                             

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Corpo, gestos e movimentos / O eu, o outro e o nós / Escuta, fala, 

pensamento e imaginação. 

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

 



PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Berçário IIC e Berçário IID 

SEMANA 7: 19 a 23 de abril. 

PROFESSORAS: ANA CAETANO, ANA PAULA, ELIZABETE, KELLY, LUIZA, ROSELY, VANESSA ALINE, ANA CLAYDE, CASSIA, 

MARIA JOSE, GORETE e FABIANA.  

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 

10 MINUTOS 

(EI02EF05)  
Relatar experiências e 
fatos acontecidos, histórias 
ouvidas, filmes ou peças 
teatrais assistidos etc. 

Vamos iniciar nossa semana assistindo ao vídeo sobre “Alimentação saudável”. Em seguida, 
caso tenha em casa alguns legumes e frutas apresente para a criança e realize uma 
conversa com a criança sobre quais frutas e legumes ele conhece, gosta e que apareceram 
no vídeo.  
 
 

TERÇA-
FEIRA 
20.04 

10 MINUTOS 

(EI02EF01)  
Dialogar com crianças e 
adultos, expressando seus 
desejos, necessidades, 
sentimentos e opiniões. 

Realize a leitura do quadrinho da Turma da Mônica “Meu Pratinho saudável” para a criança 
e após a leitura, dialogar com ela sobre os alimentos saudáveis, suas cores, sabores e a 
importância de comer alimentos saudáveis. 



QUARTA-
FEIRA 
21.04 

 

  
 
 
 

FERIADO - TIRADENTES 

QUINTA-
FEIRA 
22.04 

20 MINUTOS 

(EI02CG05)  
Desenvolver 
progressivamente as 
habilidades manuais, 
adquirindo controle para 
desenhar, pintar, rasgar, 
folhear, entre outros. 

Com jornais, revistas ou panfletos, recortar figuras de frutas, legumes e vegetais que fazem 

parte de uma alimentação saudável. Depois colar em sulfite ou cartolina, fazendo um lindo 

cartaz para expor em um lugar especial de atividades.  

 

SEXTA-
FEIRA 
23.04 

30 MINUTOS 

(EI02EO03) 

Compartilhar os objetos e 

espaços com crianças da 

mesma faixa etária e 

adultos. 

 

Piquenique das frutas 

Depois de assistir ao vídeo. Chame a “Mundo Bita – Gostosuras naturais”, separe alimentos 

saudáveis e convide a criança para fazer um piquenique saudável, pode ser no meio da sala 

da sala, na varanda ou quintal. Juntos escolham frutas que tiver em casa, enfeitem a toalha 

e levem os brinquedos para participar, como bonecas, bonecos e dinossauros.  

Façam do piquenique uma grande brincadeira divertida. 

 

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: Brincar / Participar / Explorar / Conviver / Conhecer-se. 

 

 


