
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA:         B I A                                                                         SEMANA 10: DE 10 a 14/05/2021  

PROFESSORES (AS): Franceli, Geanne, Marina, Mirian, Renilda, Roseli.           

TEMA: CORES 

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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(EI01EF04) 
Reconhecer elementos 
das ilustrações de 
histórias apontando-os, 
a pedido do adulto-
leitor. 
 
 
 

TEMA: CORES 
ATIVIDADE: O GATO XADREZ 
Olá, Famílias!                              
A leitura e o ato de ouvir o que as pessoas leem estimulam a concentração, a imaginação, 
a criatividade e o raciocínio infantil. Sendo assim, estes tipos de costumes, na infância, 
abrem portas para um universo rico em possibilidades para novas descobertas e 
aprendizados. Agora que você já sabe que as histórias são importantes para o 
desenvolvimento infantil, que tal procurar um lugar tranquilo para assistir ao vídeo da 
história O Gato Xadrez com a criança? 
Ao assistir o vídeo apresente as cores para a criança. 
Link do vídeo: https://youtu.be/I58adPnp-oc 
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(EI01EO03) 
Interagir com crianças 

da mesma faixa etária e 

adultos, ao explorar 

espaços, materiais, 

objetos, brinquedos 

 

 

ATIVIDADE: ACHANDO A COR AZUL 
Olá, Famílias!       
De acordo com a história do “Gato Xadrez” contada no dia 10/05, “o 
Gato Azul levou um susto e foi pro Sul”, sendo assim, vamos 
aprender a cor deste gatinho. Necessário que um adulto 
disponibilize objetos, brinquedos ou o que tiver disponível com 
cores diferentes dentre elas que tenha a cor do gato azul, em 
seguida mostre para a criança os objetos com a cor azul 
estimulando-a a conhecer e falar a cor azul. 
Esta atividade tem como objetivo a exploração de diferentes objetos dentre eles os brinquedos e demais espaços descobrindo 
a cor e a interação com outras pessoas como crianças ou adultos.  

https://youtu.be/I58adPnp-oc


Q
U

A
R

TA
-F

EI
R

A
 

50
 M

in
u

to
s 

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

ATIVIDADE: O ENCANTO DA COR VERDE 
Olá, famílias! 
Nessa semana, ouvimos a história do livro "Era Uma Vez Um Gato Xadrez". Que tal, 
explorarmos a cor do gatinho verde preguiçoso e que foi deitar na rede? Para isso, convide a 
criança para encontrarem juntos objetos de diferentes formas na cor verde. Em seguida, 
peça para que ela explore cada objeto, comparando as diferenças e semelhanças entre eles, 
mesmo que ainda não reconheça as cores a criança começa a familiarizar-se com elas. Divirtam-se! 
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Traçar marcas gráficas 
em diferentes suportes, 
usando instrumentos 
riscantes e tintas 

ATIVIDADE: EXPLORANDO A COR VERMELHA.                                                                                                                                                                

Olá, famílias!  

Em nossa atividade de hoje vamos explorar a cor vermelha. Para iniciar a 
atividade o responsável mostrará objetos na cor que iremos explorar, 
estimulando a oralidade da criança conforme a idade de cada um, 
pensando nas crianças que já formam palavras e naquelas que apenas balbuciam, em seguida 
desenhe o gato xadrez em uma folha de papel conforme figura abaixo, use tinta guache ou caseira na cor vermelha para fazer 
o carimbo com as mãos da criança. Esta atividade permite que a criança desenvolva suas habilidades motoras, a oralidade, a 
imaginação e reconheça a cor vermelha. 
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(EI01CG02) 
 Experimentar as 
possibilidades corporais 
nas brincadeiras e 
interações em 
ambientes acolhedores 
e desafiantes. 

TEMA: CORES 
ATIVIDADE: O GATO COLORIDO 
Olá, Famílias! 
Vocês perceberam que iniciamos essa semana com a história do Gato Xadrez. 
A nossa atividade de hoje é um circuito do Gato do Colorido.     
Era uma vez um Gato Colorido. Brincava com os amigos e era muito divertido... (história do 
Gato Xadrez)  
Sugerimos que coloque uma roupa xadrez ou colorida na criança e incentive- a aventurar-se 
no mini circuito com móveis da casa.  Auxilie a criança a enfrentar os desafios de subir e 
descer dos obstáculos, tais como: passar por baixo da mesa, você pode colocar tecidos 
coloridos para que ela descubra o que há do outro lado, superando medo, por exemplo. 
Atravessar pontes de almofadas, passar por cima dos bancos, engatinhar pelo túnel das 
cadeiras. Coloque cor em cada etapa, usando peças de roupa, lençol ou toalha nas cores do gato. Essa brincadeira além de ser 
divertida estimula os movimentos, desenvolve a coordenação motora e o equilíbrio.                                                                                                            
                                               

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação /O Eu, O Outro e o Nós/ Traços, Sons, Cores e Formas/ 
Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações/ Corpo, Gestos e Movimentos. 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  Conviver/Brincar/Participar/Explorar/Expressar e Conhecer -se. 

 

 

 



PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA:         Berçário I B e C                                          SEMANA: 10 

PROFESSORES (AS): Adriana, Andreia, Elva, Lucimar S., Lucimara Botelho, Nalva, Orlanda, Sandra, Tânia, Yolanda, Deise, Telma. 
 Tema : Cores  

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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 (EI02EF03) Demonstrar 

interesse e atenção ao ouvir 

a leitura de histórias e 

outros textos, diferenciando 

escrita de ilustrações, e 

acompanhando, com 

orientação do adulto-leitor, 

a direção da leitura (de cima 

para baixo, da esquerda 

para a direita). 

Atividade: Vídeo “O patinho colorido” 

A nossa atividade de hoje vai ser um vídeo com a música do patinho colorido, vamos trabalhar 

as cores de forma lúdica, um responsável vai colocar o vídeo para criança assistir, cante com a 

criança enfatizando as cores, deixe a criança assistir várias vezes e aproveite esse momento 

para cantar e dançar em família. 

Segue o link do vídeo: https://youtu.be/ZL9pTiY1RPg 

TE
R

Ç
A

-F
EI

R
A

 

15
 m

in
u

to
s 

 (EI02CG02) Deslocar seu 

corpo no espaço, 

orientando-se por noções 

como em frente, atrás, no 

alto, embaixo, dentro, fora 

etc., ao se envolver em 

brincadeiras e atividades de 

diferentes naturezas. 

Atividade: encontre as cores do patinho 

Nossa atividade vai ser uma brincadeira onde a criança precisa lembrar das cores que viu no 

vídeo do patinho colorido (o responsável pode cantar novamente com a criança). Em seguida, 

deve esconder vários objetos de cores variadas em lugares dentro de casa ou no quintal, 

lembrando que a criança vai procurar apenas as cores, azul, amarelo, vermelho e verde, após 

encontrar as cores parabenize-a pela atividade e pergunte qual cor e essa que achou? Isso estimula a criança na realização 

de atividades, para encerrar a atividade cante e dance com a criança a música do patinho colorido novamente. 

https://youtu.be/ZL9pTiY1RPg
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(EI02E2T05) Classificar 

objetos, considerando 

determinado atributo 

(tamanho, peso, cor, forma 

etc.). 

Atividade: Caixa das cores! 

Na atividade de hoje as crianças irão relacionar as cores! Pedimos que peguem uma 

caixa de papelão, façam quadrados nela (quadrados que caibam objetos) e cortem. 

Em volta dos quadrados pintem (com o que tiver em casa, lápis de cor, tinta, fita 

colorida) das seguintes cores: vermelho, verde, amarelo e azul. Depois de pronto é 

hora de separar os objetos pela casa das respectivas cores. Agora com tudo pronto 

vamos começar a atividade: Mostre a caixa à criança e também os objetos, explique 

que cada objeto deve ser colocado de acordo com a cor do quadrado. Apresente para a criança cada cor. Observe no 

primeiro momento se ela consegue relacionar as cores sem ajuda. Porém a auxilie se necessário pegue o objeto e 

pergunte: olha só esse brinquedo, de que cor é? Diga: Então vamos colocar no quadrado …. (Azul, amarelo, verde, ou 

vermelho). Relate, fotografe, filme a atividade e nos envie para vermos como foi! Até mais!  
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(EI02EO04) Comunicar-se 

com os colegas e adultos, 

buscando compreendê-los e 

fazendo-se compreender. 

Atividade: A hora do suco! 

Olá! Tudo bem famílias?! 

Na atividade de hoje vamos fazer um suco na cor amarela. 

Será necessário: 

●Água 

●UMA FRUTA (LARANJA, MARACUJÁ, MANGA OU ABACAXI  

Separando os ingredientes, chame a criança e fale que vai acontecer uma mágica! 
Mostre a água no recipiente que está sem cor. 
Deixe a criança ajudar no preparo, mostre a fruta escolhida, permita que toque, cheire, experimente. 
Bata o suco e quando estiver pronto, fale: Olhe só, que cor ficou nosso suco? 
Deixe que ela tente responder, em seguida diga que é a cor amarela! 
Depois é só saborear o delicioso suco que fizeram! 
Não esqueçam de nos dizer se a criança gostou, o que achou. Nos mande fotos, isso é muito importante para 
observarmos o desenvolvimento de cada aluno! 
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(EI02TS02) Utilizar materiais 

variados com possibilidade 

de manipulação (argila, 

massa de modelar), 

explorando cores, texturas, 

superfícies, planos, formas e 

volumes ao criar objetos 

tridimensionais. 

 

Atividade: Massinha de modelar colorida 

Vamos aprender a fazer a nossa própria massinha? Será muito divertido! Enquanto você e a 

criança preparam a massinha converse com seu pequeno sobre o que estão fazendo, diga 

para criança que vocês farão uma massinha de modelar e depois de pronta vocês poderão 

brincar com ela. Também converse com o pequeno sobre a escolha da cor que será usada 

para prepará-la. Se escolherem a cor vermelha por exemplo, pergunte a criança o que ela 

acha da cor, se é bonita, e se na cozinha tem algum objeto da mesma cor. A cor vermelha é apenas uma sugestão, vocês 

podem escolher outras cores caso desejem. Depois de pronta, conduza a brincadeira e modele a massinha junto com a 

criança, criem formas e utilizem esse instrumento de exploração sensorial com muita imaginação. 

Receita da Massinha de modelar colorida:  

4 xícaras (chá) de farinha de trigo 
1 xícara (chá) de sal  
1 e meia xícara (chá) de água 
1 colher (sopa) de óleo de soja ou outro óleo comestível 
Corantes comestíveis de cores variadas ou só em pó  
Modo de preparar: 
Para preparar a massinha de modelar caseira, basta misturar os ingredientes na ordem acima agora, mãos na massa! 
Registre esse momento com foto e vídeos e não se esqueça de nos enviar! Bom divertimento! 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Escuta, fala, pensamento e imaginação; Corpo, gestos e movimentos; Espaços, tempos, 
quantidades relações e transformações; Traços, sons, cores e formas. 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Brincar, conviver, participar, explorar, expressar e conhecer se. 

 

 

 

 

 


