
 

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: Berçários IA e IB 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 28 a 02 de julho 2021 

PROFESSORES (AS): Alane, Alberto, Aline, Andreia, Arlete, Camila, Cléia, Hildênia, Ívia, Marjourie, Pâmela, Paula, Rebecca, Rosaline, Sandra e Vanúzia 

EDUCAÇÃO INFANTIL (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

Tempo 
estimado 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUN
DA-
FEIRA 

50 

minutos 

 

(EI01CG05) utilizar os movimentos de 

preensão, encaixe e lançamento, 
ampliando suas possibilidades de 

manuseio de diferentes materiais e 

objetos. 

  
 

 

 
 

Olá Família! Esperamos que estejam todos bem! Vamos brincar de Bola no balde? 

Para essa brincadeira vocês vão precisar apenas de bolinhas de papel ou bolas que tiverem em casa 

disponível e 01 balde.  

Coloque o balde delimitando a distância onde a criança consiga fazer o arremesso. A criança pegará 

a bola e tentará acertar o balde. Antes de começar, mostre a ela como pegar a bola e lançar no balde, 

faça com ela também. Dê parabéns a cada lançamento. Vocês poderão também chamar os outros 

membros da família para participar da brincadeira. Ótima diversão! 

TERÇA
-FEIRA 

50 

minutos 

 

(EI02TS02) utilizar materiais variados 

com possibilidades de manipulação 
(argila, massa de modelar), explorando 

cores, texturas, superfícies, planos, 

formas e volumes ao criar objetos 
tridimensionais). 

 

 
 

 

 

Atividade: Macarrão colorido sensorial / Essa é atividade sensorial, cujo objetivo é desenvolver a 

coordenação motora, a exploração de textura e cores.  
O primeiro passo é cozinhar o macarrão com água e 01 colher de sopa de óleo, deixá-lo ao dente. 

Depois coloque-o em um saco plástico com 04 gotas de corante alimentício, adicione ¼ de água no 

saquinho; mexa bem até misturar, despeja o macarrão em uma bandeja e deixe secar. OBS: caso não 
tenha o corante alimentício, você pode colocar caso queira o coloral (vermelho) ou a cúrcuma 

(amarela), ou pode deixar sem cor caso preferir, a criança vai explorar da mesma forma.  

Depois coloque o macarrão em uma bandeja, deixe a criança explorar, sentir a textura, colocar na 
boca e se divertir. Para ficar mais interessante, poderá colocar colheres, pinças ou tesouras de 

brinquedo.  



QUAR
TA-

FEIRA 

50 
minutos 

 

(EI01EO02) perceber as possibilidades 

do seu corpo nas brincadeiras e 
interações das quais participa. 

 

 

Atividade: Pega-pega 

 

Essa atividade é muito divertida, pode ser realizada em qualquer espaço da casa ou ao ar livre. Para 
os bebês que engatinham, deixe-o no chão e fique junto a ele. Comece a engatinhar para incentivar 

que ele também o faça. Quando ele começar a se mexer, siga-o. Depois o chame pelo nome para ir 

até você. Quando estiver atrás de você engatinhe devagar para que ele possa te pegar. Brinque de 
persegui-lo entre os móveis, servindo de obstáculos. Para as crianças que andam, comece a andar e 

brincar dizendo: ” Vou te pegar” e falar o nome da criança), “estou chegando”; corre ou anda mais 

rápido. Depois você foge e a criança tenta te pegar. 

QUINT
A-

FEIRA 

50 

minutos 

 
(EI02ETO4) identificar relações 

espaciais (dentro e fora, em cima, 

embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) 
e temporais (antes, durante e depois) 

 

 

Atividade: Corredor de Raio Laser 
Para essa atividade, o responsável vai precisar de uma fita crepe e tiras de papel colorido ou o que 

tiver disponível em casa. Grude nas paredes do corredor, conforme a imagem abaixo. Depois junto 

com a criança tentar passar por entre as fitas, por baixo, por cima. Não precisa colocar muitas fitas 
para não dificultar a passagem do bebê. É uma brincadeira fácil e divertida. 

 

SEXTA-
FEIRA 

50 

minutos 

(EI01EF01) reconhecer quando é 
chamado por seu nome e reconhecer os 

nomes das pessoas com quem convive. 

 

Atividade: Brincadeira de Tubo  
 

Para essa atividade, utilizar um rolo de papel toalha. O responsável vai falar através do rolo de papel 

toalha, fazer sons para a criança e ver como ela reage e responde. Depois deixe a criança ver o rolo 
de papel e tentar fazer os sons.  

 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Corpo, gesto e movimentos; traços, sons, cores e formas; o eu, o outro e o nós; 

espaços, tempos, quantidades, relações e transformações; escuta, fala, pensamento e imaginação. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Explorar, brincar, conhecer-se, expressar-se e participar. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 


