
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO

2021
TURMAS: Berçários: A, B e C

PLANO DE AULA SEMANAL DE: 31/05/2021 à 04/06/2021.

PROFESSOR (AS): Andréia, Mirian, Sheila, Silvana, Thais, Urcina, Lucimara, Renata Ribeiro, Rosiane Kátia, Silvia, Suely, Eliete, Maria, Patrícia, Renata

Cristina, Rita e Tamara Dias, Denise e Tamara.

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL)

DIAS DA
SEMANA

TEMPO
ESTIMADO

PARA
REALIZAÇÃO

DAS
ATIVIDADES

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS

SEGUN
DA-FEI

RA

Em média
30 min. ou
de acordo

com a
disponibili

dade de
cada um.

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

Espalhe pelo ambiente várias caixas de diferentes
tamanhos, disponibilize a seu modo as caixas de modo
que fique um “percurso” a ser seguido. Deixe algumas
caixas com os dois lados abertos e outras com todas as
faces fechadas. Peça que seu filho siga o caminho,
obedecendo aos seus comandos. Diga para ele
engatinhar, pular, andar de costas, de lado ou desviar dos
obstáculos e passando por dentro das caixas.



TERÇA
-FEIRA

Em média
30 min. ou
de acordo

com a
disponibili

dade de
cada um.

Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no
ambiente em brincadeira cantadas, canções, músicas e
melodias.

Coloque uma música para a criança acompanhar, batendo
os pés ou as mãos. Quando a música parar, todos devem
parar os movimentos. Enquanto isso, você pode pedir a
ela que bata palmas em diferentes velocidades como, por
exemplo, rápido e devagar.

QUAR
TA-FEI

RA

Em média
30 min. ou
de acordo

com a
disponibili

dade de
cada um.

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.

Com o auxílio de uma corda, caso não tenha a corda,
poderá usar o giz, fita crepe para fazer uma linha reta no
chão. No primeiro momento deixe-a caminhar da maneira
que desejar. Dê a mão à criança e depois, peça para a
criança caminhar sobre, porém com um pé a frente e outro
atrás, você poderá mostrar a ele como faz. Logo, solicite
para ir caminhando com um pé em cima da corda e outro
fora, de lado, rolar, pular, passar um brinquedo. Você
poderá usar vários comandos para a criança realizar.

QUINT
A-FEIR

A
.

FERIADO

SEXTA-
FEIRA

EMENDA DO FERIADO

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Corpo, Gestos e Movimentos; O Eu, o Outro e o Nós;

Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações.

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Brincar, Participar, Conviver, Conhecer-se, Explorar e
Conhecer-se.

https://paisefilhos.uol.com.br/crianca/9-beneficios-que-a-musica-proporciona-as-criancas/

