
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO

2021
TURMA: Berçário I

PLANO DE AULA SEMANAL DE 24 a 28 DE MAIO DE 2021.

PROFESSOR(AS): Adriana A, Adriana R, Aleçonia, Ana Maria, Domingas, Edna, Eliângela, Geodete, Izabel, Kelly, Luciana G, Luciana R, Lucivânia, Luzeni,

Marlene, Priscila, Silene.

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

30 minutos Interagir com crianças e adultos ao

explorar espaços, objetos, materiais e

brinquedos: garrafas pets, potes com

tampas, arroz, feijão, milho e pedra.

Confeccionar com as crianças, brinquedos de diferentes fontes sonoras e

modelos.



TERÇA

-FEIRA

30 minutos Imitar variações de entonação e

gestos, realizados pelos adultos ao

cantar ou ouvir músicas.

Colocar uma música para a criança ouvir e dançar utilizando os chocalhos

confeccionados, juntamente com os familiares desfrutando do momento.

QUAR

TA-FEI

RA

30 minutos Explorar espaços sensações e

brincadeiras como forma de descobrir

possibilidades e limites corporais.

Em um espaço faça um circuito utilizando obstáculos: cadeiras, colchonetes, travesseiros,

almofadas, coloque de uma forma para que a criança explore o ambiente: como rolar subir e

descer, sempre com a supervisão de um adulto.



QUINT

A-FEIR

A

30 minutos Explorar espaços e sensações e

brincadeiras como forma de

descobrir possibilidades e limites

corporais.

Esconda o chocalho confeccionado ou qualquer outro brinquedo, vá dando pistas

oralmente até ser encontrado, repita a brincadeira em outros ambientes. Para as

crianças menores, coloque o brinquedo debaixo de um pano ou toalha e brinquem com

elas com a frase: Cadê !!! Achou !!! Não se esqueça de comemorar juntas, elas se

sentirão importantes.

SEXTAFEIRA

30 minutos As crianças aprendem muito sobre si

mesmas e o mundo a sua volta e

exploram a sua imaginação,

interagem com outras crianças e

adultos, adaptando-se ao convívio

social.

Organizar o espaço com vários brinquedos para que brinquem livremente manuseando os

objetos conforme suas vontades criam e exploram o simbólico. Aproveitam os chocalhos

como suporte e brinquem juntas. Não se esqueçam de incentivar a guardar os brinquedos

no final.

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  EU, O OUTRO, E O NÓS; CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS.

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


