
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO

2021
TURMAS: Berçários: A, B e C

PLANO DE AULA SEMANAL DE: 21/06/2021 à 25/06/2021.

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

Cristina, Rita 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.

Utilizar materiais variados com possibilidades de
manipulação (argila, massa de modelar), explorando
cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes
ao criar objetos tridimensionais.

O Adulto irá disponibilizar uma folha de sulfite ou caderno
para a criança pintar com giz de cera ou lápis de cor,
depois que a criança pintou a folha a mesma junto com o
adulto irão confeccionar um avião de papel seguindo os
passos do vídeo e da ilustração abaixo. Após a confecção
do avião o adulto irá entregar à criança e solicitar para a
fazer lançamentos, como preferir. Determine objetivos e
desafios, como, por exemplo, para cima, para baixo,
ultrapassar uma linha do chão ou acertar uma bacia
plástica.



TERÇA
-FEIRA

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 etc. Ao se
envolver em brincadeiras e atividades
de diferentes naturezas.

Apresentar para a criança o espaço que realizará a a
brincadeira (Parede da casa ou uma mesa) e os
objetos/brinquedos que usarão na atividade. Na sequência
o adulto inicia a brincadeira explicando que os
objetos/brinquedos ficarão ao alto e que para pegar a
criança precisará esticar as pernas e os braços, para
pegá-los. O desafio estará propiciando a criança a noção
de lateralidade, espacial “Espaço”, força, equilíbrio,
coordenação motora etc.

QUAR
TA-FEI

RA

Em média
30 min. ou
de acordo

com a
disponibili

dade de
cada um.

Utilizar materiais variados com possibilidades de
manipulação (argila, massa de modelar), explorando,
cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes
ao criar objetos tridimensionais.

O adulto deverá separar alguns cotonetes (bastonetes),
tinta guache e folha de sulfite (ou qualquer tipo). O adulto
vai molhar o cotonete na tinta nas primeiras vezes, e dar
para a criança pintar a folha. Em seguida, deixe a criança
pegar sozinha o cotonete e molhe na tinta. Deixe-a livre
para soltar a imaginação e desenhar o que quiser ( sempre
estimulando a criança ao movimento de pinça).

QUINT
A-FEIR

A

Em média
30 min. ou
de acordo

com a
disponibili

dade de
cada um.

Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes,
durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido,
depressa devagar).

Para a atividade, disponibilize uma bola para a criança
colocar entre as pernas, dificultando assim, a caminhada.
Solicite que a criança saia andando imitando um pinguim.
O Adulto irá solicitar a mesma para andar lento, rápido,
depressa e devagar.

SEXTA-
FEIRA

Em média
30 min. ou

de
acordo
com a

disponibili
dade de

cada
um.

Desenvolver progressivamente as habilidades manuais
adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar,
folhear entre outros.

Para a atividade, disponibilize alguns potes plásticos e
peça para as crianças irem empilhando uns sobre os
outros. Depois, coloque todas as tampas no chão e peça
que tente fechar e depois abrir. Deixe a criança participar
de todo o processo e vá orientando. Permita que encontre
a solução para os desafios encontrados durante as
atividades. Caso queira, pode ser substituído por copos de
plásticos ou algum outro objeto que possa empilhar.



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; Traços, Sons, cores e Formas.

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


