
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO

2021
TURMA: Berçário I

PLANO DE AULA SEMANAL DE 14 a 18 DE JUNHO 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 Experimentar as possibilidades
corporais nas brincadeiras e
interações em ambientes
acolhedores e desafiantes.

Brincar de tombar latas e contar quantas latas foram derrubadas a cada
jogada. Brincar permite que a criança expresse as fantasias, desejos,
imaginação e criatividade.



TERÇA

-FEIRA

30 minutos Perceber as possibilidades e os
limites de seu corpo nas
brincadeiras e interações das
quais participa.

Brincar de pescaria na bacia transferindo os objetos de uma bacia
para outra utilizando uma peneira. Essa brincadeira além de muito
divertida vai desenvolver as habilidades manuais da criança, a
percepção visual e a coordenação mão – olho.

QUAR

TA-FEI

RA

30 minutos Perceber que suas ações têm
efeitos nas outras crianças e
nos adultos.

Brincar de “a barraca do beijo”. Ouvir através de vídeo a leitura do Livro – “o
beijo” de Valérie D'heur e logo após sentados em roda demonstrar atitude de
afeto e carinho entre todos os integrantes da família. Essa atividade tem como
objetivo estreitar os laços familiares e atitudes de carinho.



QUINT

A-FEIR

A

30 minutos Utilizar os movimentos de
preensão, encaixe e
lançamento, ampliando suas
possibilidades de manuseio de
diferentes materiais e objetos

Brincar de acertar a bola na boca do palhaço/balde. Confeccionar com
materiais recicláveis o palhaço. Essa brincadeira tem como objetivo
desenvolver a coordenação motora e a criatividade.

SEXTAFEIRA

30 minutos Movimentar as partes do corpo
para exprimir corporalmente
emoções, necessidades e
desejos.

Dançar e pular ao som da música “Pula pula pipoquinha”. Como sugestão
cada família que desejar pode vestir tipicamente com roupas juninas.
A criança que dança trabalha a musculatura, fortalecendo-a, estimula a
coordenação motora, flexibilidade, postura, tem maior consciência corporal,
noções de espaço e melhora na sua integração social.

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


