
 

TURMA: Berçário 2 

PLANO DE AULA SEMANAL de 26 a 30 de abril 

PROFESSORES (AS): Isleide, Lenira, Marcia, Conceição, Viviane e Zezilda. 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 
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30 
minuto
s  

(EI02E004) Comunicar-se com os colegas e os adultos, 
buscando compreendê-los e fazendo se compreender. 

  Arma nem de brincadeira- Desarmamento infantil 
Desenvolvimento: Você pode começar com o 
desarmamento em sua casa, se tiver algum tipo de 
brinquedo que representa arma, faça uma troca com seu 
filho dando lhes um livro infantil, um brinquedo educativo 
etc. agora vamos assistir um vídeo musical sobre respeito, 
pois tudo começa pelo respeito. 
https://www.youtube.com/watch?v=6uWND-S_4jE 

https://www.youtube.com/watch?v=6uWND-S_4jE
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(EI02EF01) Dialogar com a criança e adultos, 
expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e 
opiniões. 
 
 

No primeiro momento o responsável irá se acomodar com 
a criança em um espaço aconchegante e assistir o vídeo, 
da história “A Ilha dos sentimentos”, depois o adulto terá 
uma conversa relacionado aos sentimentos citados na 
história, em seguida vamos separar os materiais que 
vamos usar na Atividade: sulfite, giz de cera, tinta, palitos 
de sorvete, papelão, o responsável irá desenhar um barco 
no sulfite, pintar e colar no palito as carinhas, , logo após 
pedir para criança encontrar a carinha do amor e colar no 
barco do tempo. Observação: se quiser fazer o cenário fica 
a critério da família 
Segue algumas carinhas de exemplo e o link da história: 
https://www.youtube.com/watch?v=-5L51NUcgac 
Estimular o raciocínio, atenção e imaginação. 
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50 
minutos 

(EI02TS03) Utilizar materiais variados com 
possibilidades de manipulação explorando cores, formas 
ao criar objetos 
 
 

Atividade: Árvore dos valores   O responsável irá 
desenhar um tronco de árvore, após pintar a mão da 
criança e carimbar a copa da árvore, como no modelo 
abaixo, assim que a secar a tinta escreva em cada mão 
uma palavra representando valores como: amor, respeito, 
honestidade, empatia, solidariedade, tolerância, 
generosidade etc... 
Observação: O responsável deverá falar o que cada valor 
representa para a criança. 
Proporcionar bases morais para a contribuição da formação 
de cidadãos críticos, conscientes na aplicação de seus 
direitos e deveres. 
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30 
minutos 

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

Atividade: Fortalecimento de vinculo e respeito com o 
próximo 
Desenvolvimento: Primeiro vamos assistir o vídeo “A 
amizade munda Bita’, em seguida realizem uma breve 
conversa com a criança sobre o significado e o sentimento 
que a música trás, fale sobre o respeito com os demais, 
com o que podemos ou não fazer para não machucar os 
colegas. 
https://youtu.be/Dr4gittIyaU 

https://www.youtube.com/watch?v=-5L51NUcgac
https://youtu.be/Dr4gittIyaU
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 (EI02E002) Demonstrar imagem positiva de si confiança 
em sua capacidade para enfrentar dificuldades e 
desafios 
 
 
 

Atividade: Conhecendo valores 
No primeiro momento o responsável irá falar sobre os 
valores, como respeito, solidariedade, amizade, confiança, 
união e honestidade 
Na sequência  irá colocar as palavras dentro da bexiga, a 
criança deverá brincar com a bexiga jogando para cima, ao 
final o responsável juntamente com a criança irá estourar a 
bexiga e falar para a criança a palavra que saiu e o 
significado, o objetivo é que a criança perceba que as 
pessoas tem diferentes sentimentos, necessidades e 
maneira de pensar e agir. 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações; Corpo, 
gestos e movimentos; Traços, Sons, Cores e Formas. 
 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 


