
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO

2021
TURMAS: Berçários: A, B e C

PLANO DE AULA SEMANAL DE: 26/07/2021 à 30/07/2021.

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.

Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na
interação com crianças e adultos.

Desde pequenas, as crianças devem começar a aprender
a cuidar da sua saúde (higiene) e da higiene dos
alimentos, pois também fazem parte da nossa rotina.
Pensando nisso, notamos a importância e a necessidade
de ensinar as crianças a lavarem suas frutas e a higienizar
os alimentos, antes consumi-los.
Para a atividade: A família irá disponibilizar algumas frutas
que tem em casa.



TERÇA
-FEIRA

Em média
30 min. ou
de acordo

com a
disponibili

dade de
cada um.

Demonstrar progressiva independência no cuidado do
seu corpo.

Dialogar com a criança sobre os cuidados com a higiene
corporal e que os cuidados com os cabelos fazem parte
deste processo. Na sequência propicie um momento de
desconcentração e desafio, oriente a criança sobre como
escovar o cabelo, que podem utilizar um pente ou uma
escova, e que podem pentear devagar, em partes.
Peça à criança para escovar seus próprios cabelos ou de
outra pessoa do seu convívio, demonstrando assim a
autonomia, cuidado.

QUAR
TA-FEI

RA

Em média
30 min. ou
de acordo

com a
disponibili

dade de
cada um.

Dialogar com crianças e adultos e adultos, expressando
seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.

Com o uso de bacias e água, a criança realizará a
brincadeira simbólica que remete aos cuidados que estão
desenvolvendo em relação a si mesmos e também aos
outros. Com o auxílio da família, peça a criança que
escolha uma boneca e produtos de higiene (xampu,
sabonete, toalha, escova de dente, creme dental).
Apresente todos os produtos à criança e vá conversando
com ela a respeito. Explique a funcionalidade de cada um.

QUINT
A-FEIR

A

Em média
30 min. ou
de acordo

com a
disponibili

dade de
cada um.

Demonstrar progressiva independência no cuidado do
seu corpo.

Grandes números de pessoas desconhecem a importância
de cuidar dos dentes desde a infância. Atitudes e hábitos
adquiridos nessa fase relativo aos dentes, são fatores
imprescindíveis para uma boa saúde bucal e para todo o
organismo no decorrer da vida.
Converse com a criança sobre como cuidar da boca e dos
dentinhos. Depois assista ao vídeo (link abaixo) ou conte
uma história, mostrando o que precisamos fazer quando
vamos escovar os dentes.

SEXTA-
FEIRA

Em média
30 min. ou

de
acordo
com a

disponibili
dade de

cada
um.

Demonstrar progressiva independência no cuidado do
seu corpo.

Desde cedo as crianças devem começar a aprender a
cuidar de sua própria higiene. Podemos iniciar esse
cuidado, ensinando primeiramente a lavar suas mãos. Nós
adultos devemos começar explicando a importância da
higienização em nosso corpo e em nossa vida.
Com as crianças em casa, converse com ela e explique
quais são os cuidados necessários e como lavar muito
bem as mãos neste momento em que devemos ter um
cuidado maior com a higienização delas.



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.


