
  
   
 

PROFESSORES: Andréa, Angélica, Antônia, Carolina, Cibele, Gemerson, Jéssica, Juliana, Jucilene, Katia, Luciana Del Riga, Patrícia N., 

Patrícia M., Selma, Vandréia, Viviane  

TURMA: Berçário II A e B 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 07A 11 DE JUNHO DE 2021                                                         

                                      EDUCAÇÃO INFANTIL  INTEGRAL 

 

DIAS DA 

SEMANA 

TEMPO 

ESTIMADO 

PARA 

REALIZAÇÃO 

DAS 

ATIVIDADES 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

ATIVIDADE/ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-

FEIRA 
 1h 30 minutos 

(EI02ET03) Compartilhar, com outras 

crianças, situações de cuidado de plantas e 

animais nos espaços da instituição e fora 

dela 

Atividade: Observando a natureza 

Estratégias: Assistir ao vídeo do Mundo Bita “Flora” 

https://youtu.be/EfVmLO0y0AU, após o vídeo  juntamente com 

a família se for possível passear em um lugar que a criança 

consiga ter contato com a natureza, para observar pássaros, 

flores, plantas, árvores e outros elementos existentes na 

natureza, Também deverá levar uma caixa para coletar plantas, 

flores,gravetos, sementes e outros elementos da natureza que 

achar interessante.  
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https://youtu.be/EfVmLO0y0AU


 

Contribuições didáticas: Oportunizar situações onde a criança 

possa explorar e observar ativamente o meio natural e assim 

desenvolver atitudes de respeito e cuidado com o seu entorno.  

 

TERÇA-

FEIRA 
60 minutos 

(EI02ET05) Classificar objetos, 

considerando determinado atributo 

(tamanho, peso, cor, forma etc.). 

Atividade: Caixa da Natureza 

Estratégias: Na atividade anterior pedimos para coletar 

elementos da natureza, hoje com o auxilio do adulto  a criança 

deverá observar e tirar fotos dos elementos que estão dentro da 

caixa, e enviar para ser socializada no grupo da sala. 

Contribuições didáticas: Possibilitar o contato com diferentes 

elementos da natureza, instigam as crianças em sua 

investigação propiciando-lhe importantes interações, que 

podem enriquecer e ampliar suas descobertas. 

QUARTA-

FEIRA 

60 minutos (EI02ET05) Classificar objetos, 

considerando determinado atributo 

(tamanho, peso, cor, forma etc.). 

Atividade: Cozinha da Floresta 

Estratégias: Separar utensílios de cozinha que facilite a 

criança a brincar ( colher, potes de danone,tempero, caixa de 

leite cortada ao meio, panela velha,forma velha, peneira, 

concha, escumadeira que não usa mais e etc),só ofereça 

materiais que a criança consiga manusear e que não ofereça 

perigo a ela, ingredientes para a comidinha (temperos, chás, 

folhas de saladas que estão sobrando, casca de legumes, 

água). 

Contribuições didáticas: Oportunizar brincadeira em 

espaços organizados com diferentes materiais e  ao ar livre e 



com contato com diferentes elementos da natureza,instigam as 

crianças em sua investigação propiciando-lhes importantes 

interações, que podem enriquecer e ampliar suas descobertas. 

 

QUINTA-

FEIRA 
1h 30 minutos 

(EI02ET03) Compartilhar, com outras 

crianças, situações de cuidado de plantas 

e animais nos espaços da instituição e fora 

dela 

Atividade: Vamos Plantar  

Estratégias: Separar para o plantio casca de batata, cebola, 

pedaço da cenoura, mudas de alface ou sementes de 

temperos,o que você preferir e achar mais fácil,também separar 

terra,garrafa pet,ou qualquer outro pote ,uma colher ou outro 

objeto que a criança consiga manusear para encher o recipiente 

com terra,preparar um lugar no quintal com o material e auxiliar 

a criança no plantio. Vídeo explicativo: 

https://youtu.be/5GokaUuPvMo  

Contribuições didáticas: Vivenciar situações nas quais 

possam se responsabilizar por pequenas tarefas,como regar e 

cuidar das plantas e acompanhar o crescimento de alimentos 

em hortas, ampliando a compreenção que possuem sobre o 

mundo social e natural. 

https://youtu.be/5GokaUuPvMo


SEXTA-

FEIRA 
1h 30 minutos 

(EI02ET05) Classificar objetos, 

considerando determinado atributo 

(tamanho, peso, cor, forma etc.). 

Atividade: Bandinha sustentavel 

Estratégias: A criança e o adulto deverão  confeccionar 

instrumentos feitos de reciclagem (chocalho feito com 

garrafinha de danone e grãos , tambor feito com lata de leite e  

baqueta feita de gravetos,colher de pau ou algum pedaço de 

madeira que a criança consiga manusear, xilofone com caixa de 

ovos, colher e fita adesiva).Vídeo explicativo: 

https://youtu.be/ncm7OhbHtD4  

Após a confecção do instrumento musical seguir o ritmo da 

música utilizando os instrumentos sustentáveis. Site da música 

https://youtu.be/oM3TMXIJKb8  

Contribuições didáticas: Promover atividades que envolvam 

confecção de objetos, onde eles exploram e identificam suas 

caracteristicas e ordenam e organizam as informações que 

apreendem por meio de suas ações , buscando sentido para 

suas descobertas. 

 

Campos de experiências trabalhados nas atividades durante a semana: Espaços, tempos, quantidade, relações e transformações. 

Direitos de aprendizagem garantidos nas atividades a semana:  brincar, participar , explorar, conviver e expressar. 

Temática da semana: 14ª semana -  Dia da Conscientização Sócio Ambiental. 

 

https://youtu.be/ncm7OhbHtD4
https://youtu.be/oM3TMXIJKb8

