
 

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 14 a 18 de junho 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 

(EIO2ET04) 

Identificar relações espaciais (dentro e 

fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, 

entre e do lado) e temporais (antes, 

durante e depois). 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade: Cama de gato 

Nesta atividade propomos que o responsável utilize um cesto de roupas com alguns brinquedos 

/objetos dentro, porém deve obstruir a entrada do cesto com barbante entrelaçando a abertura de 

maneira que a mão da criança consiga entrar por ele para tentar pegar o brinquedo/objeto de dentro 

do cesto. Além de ser desafiadora esta atividade, ela proporciona à criança as relações espaciais 

como: dentro e fora. 

Segue o link para exemplo: 

https://lunetas.com.br/faca-voce-mesmo-cama-de-gato-de-mao-para-bebes/ 

TERÇA
-FEIRA 

50 

minutos 

 

(EIO2ETO5) 

Classificar objetos, considerando 

determinado atributo (tamanho, peso, 

cor, forma etc.) 

 

 

 

 

 

Propomos uma atividade de encaixe de uma bolinha no círculo, onde a criança irá trabalhar sua 

coordenação motora e concentração. Sugerimos que o responsável utilize um pedaço de papelão com 

três círculos desenhados e posteriormente recortados pelo próprio responsável no mesmo, onde a 

criança poderá encaixar a bolinha para que a mesma ultrapasse o círculo. Sugerimos que seja colado 

o papelão numa parede onde a criança possa alcançar para realizar a atividade. 

Segue o link para exemplo: 

https://www.artecompapel.com/wp/atividades-de-artes-para-educacao-infantil/ 

 

https://lunetas.com.br/faca-voce-mesmo-cama-de-gato-de-mao-para-bebes/
https://www.artecompapel.com/wp/atividades-de-artes-para-educacao-infantil/


 

QUAR
TA-

FEIRA 
 

 

(EIO2CGO4) 

Demonstrar progressiva independência 

no cuidado do seu corpo. 

 

 

 

 

 

Nesta atividade propomos que os pais ou responsável pela criança cole fita crepe no chão, simulando 

um circuito com a fita para que a criança percorra com a ajuda do responsável até o final do circuito. 

Sugerimos que seja colocado um objeto ou brinquedo interessante no final do circuito para a criança 

pegar como uma recompensa por ter finalizado o mesmo. 

QUINT
A-

FEIRA 
 

(EIO2TSO3) 

Utilizar diferentes fontes sonoras 

disponíveis no ambiente em 

brincadeiras cantadas, canções, músicas 

e melodias. 

 

 

 

 

Essa atividade é bastante divertida! Ao comando do vídeo musical “Dança da Imitação” a criança 

juntamente com o responsável irá seguir os comandos com bastante entusiasmo e muita animação. 

Para que a criança entre na brincadeira o adulto é essencial em sua participação! 

Segue abaixo o link do vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=iIkk2hVajZQ 

 

 

SEXTA-
FEIRA 

 

 

(EIO2ETO2) 

Observar, relatar e descrever incidentes 

do cotidiano e fenômenos naturais (luz 

solar, vento, chuva etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizarmos nossa semana que tal brincarmos ao ar livre? Sugerimos que o responsável pela 

criança coloque a caixa de brinquedos em uma área externa, onde a criança possa brincar livremente 

e aproveitar a luz solar. Deve ser um lugar aconchegante e livre de perigos para a criança. Use de sua 

criatividade para aproveitar o espaço que tiver em sua residência e bom divertimento! 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:__Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, Corpo, 

gestos e movimentos, Traços, sons, cores e formas. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=iIkk2hVajZQ


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

 

 


