
 

E.M. Herbert José de Souza 
Rua Fagundes Varela, 35 – Jardim Caçula 

Fone: 4824 4337 – e-mail: em.herbert.jose.souza@ribeiraopires.sp.gov.br 
 

TURMA:BERÇÁRIO I A e I B 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 31 DE MAIO A 4 DE JUNHO 

PROFESSORES(AS): ALANE, ALINE, ANDRÉIA, ARLETE, CAMILA, CLÉIA, HILDÊNIA, IVIA, JOSÉ ALBERTO, MARIA VANUSIA, MARJOURIE, PAMELA,  PAULA, 

REBECCA, ROSALINE, SANDRA DAMIANA. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

EDUCAÇÃO INFANTIL (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMAN

A 

Tempo 
estimado 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUN
DA-

FEIRA 
5o minutos 

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

Olá, Famílias! Essa semana iremos trabalhar o socioambiental, os elementos da natureza e 
a sua importância para todos nós. 
 
A atividade de hoje será fazer um passeio pela rua ou até mesmo no quintal e pegar alguns 
elementos da natureza que não mostrem perigo como folhas, galhos, pedras e flores para 
fazermos as atividades propostas durante toda a semana. Pedimos aos pais cuidados na hora 
de pegar esses elementos. Aproveitem o passeio para explorar e observar a natureza, não 
esqueçam de fazer o registro através de vídeo ou foto. 
 

TERÇA
-FEIRA 

50 minutos 

 

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

Hoje iremos fazer um “Quadro sensorial”.                                        
 
Confeccionar um quadro sensorial com os elementos da natureza colhidos no passeio feito 
no dia anterior.  Vamos precisar de um pedaço de papelão ou uma folha de papel, os 
elementos da natureza (folhas, galhos, pedras e flores). Colar esses elementos no papelão 
(utilizando cola ou fita) e colocar a criança para explorar cada elemento e vê a sua reação a 
cada exploração. 



 
 

QUAR
TA-

FEIRA 
50 minutos 

 

(EI01ET02) Explorar relações de 
causa e efeito (transbordar, tingir, 
misturar, mover e remover etc.) na 
interação com o mundo físico. 
 
 

Hoje iremos fazer uma “Colagem na janela”.                       
                  
Para essa atividade iremos precisar de fita adesiva, folhas e flores. Pegar uma fita e colar 
no vidro da janela, depois colocar a criança para colar as folhas e flores. Após a finalização 
da atividade é só apreciar a obra de arte desenvolvida pelos pequenos.  

QUINT
A-

FEIRA 
50 minutos 

  

SEXTA-
FEIRA 

50 minutos 

  

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS, O EU, O OUTRO, E O NÓS, ESPAÇO, TEMPO, 

QUANTIDADE, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES.  

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: EXPLORAR, BRINCAR, CONHECER-SE, EXPRESSAR, PARTICIPAR E CONVIVER. 

 


