
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021  

TURMA: Berçário IA e Berçário IB  

SEMANA 20: 02 a 06 de agosto  

  

PROFESSORAS: Célia, Elaine, Helena, Maria, Renata e Tereza / Dinair, Francisca, Goreti, Luci Ana, Mirian, Najara e Rosângela  

  

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL)  
 

DIAS DA  
SEMANA  

 
TEMPO ESTIMADO 
PARA REALIZAÇÃO 

DAS ATIVIDADES 

 
OBJETIVOS DE  

APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO  

 

 
 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS  
 

 

 

SEGUNDA 

FEIRA  

02/08/2021  

 
 
 

20 MINUTOS  

(EI01EF03)  

Demonstrar interesse ao ouvir 

histórias lidas ou contadas, 

observando ilustrações e os 

movimentos de leitura do adulto-

leitor (modo de segurar o portador 

e de virar as páginas).  

 

TEMÁTICA: Valores e Respeito 

Assistir ao vídeo sobre a história “Respeito”, em seguida, o responsável repetirá 

para a criança os valores, converse um pouco sobre os personagens que 

apareceram na história, o que eles faziam e conversando sobre a importância de 

ações positivas. 

 
 
 

TERÇA-FEIRA  
03/08/2021  

  
 
 

20 MINUTOS 

(EI01CG01) 

Movimentar as partes do corpo 

para exprimir corporalmente 

emoções, necessidades e 

desejos. 

TEMÁTICA: Valores e Respeito 

Abraçar seu filho é uma forma muito eficaz de desenvolver a capacidade cerebral 

do seu bebê, sabia? A partir da afetividade, do amor e carinho podemos ensinar  

e contribuir para o desenvolvimento da criança, assim como um bom abraço ajuda 

seu bebê e leva à confiança das crianças. Para fazermos do ato de abraçar uma 

brincadeira gostosa com seus filhos, vamos propor um jogo de corrida para o 

abraço. 

 



 

 

 

 

QUARTA-

FEIRA  
04/08/2021  

 
 
 
 
 

30 MINUTOS  

(EI01TS03)   
Explorar diferentes fontes sonoras 
e materiais para acompanhar 
brincadeiras cantadas, canções, 
músicas e melodias.  

                                         TEMÁTICA: Valores e Respeito  
Essa semana desenvolveremos a temática de valores e respeito, questões 
essenciais na formação de uma pessoa e ao estimular nas crianças a valorização 
de boas atitudes, é possível incentivar o desenvolvimento de valores éticos e 
morais desde cedo. Pensando nisso, resolvemos abordar as regras e 
combinados, o respeito, a consideração, gentileza, solidariedade etc.   
Iniciaremos com um momento agradável de roda musical, cantem com a criança 
a música “Não atire o pau no gato”, vocês podem utilizar como recurso durante a 
cantiga um bicho de pelúcia. 

 

 

 

 

 

 

QUINTA-

FEIRA  
05/08/2021  

 
 
 
 
 
 
 
 

30 MINUTOS  

(EI01EF04)   
Reconhecer elementos das 
ilustrações de histórias, 
apontando-os, a pedido do adulto-
leitor.  

TEMÁTICA: Valores e Respeito  
O responsável deverá convidar a criança para sentar-se ao seu lado ou no seu 

colo e conversar com a criança sobre valores e respeito, como por exemplo 

sermos gentis uns com os outros, não brigar, brincar com os amigos e irmãos, 

compartilhar os brinquedos, cuidar e dar carinho para as pessoas, respeitar e ter 

gratidão pela família que têm e tratá-los sempre com muito amor e respeito. E 

enquanto o adulto vai conversando com a criança, apresente as imagens para 

que ela possa observar e, descreva o que cada um está fazendo nas imagens.   

     

 
 
 
 
 

SEXTA-FEIRA  
06/08/2021  

 
 
 
 
 

  30 MINUTOS  

(EI01EO01)   
Perceber que suas ações têm 
efeito nas outras crianças e nos 
adultos.  

TEMÁTICA: Valores e Respeito  
Vamos finalizar nossa semana com uma roda de conversa, explicando a 

importância de respeitar as pessoas e que precisamos dar muito amor e carinho. 

Durante a conversa com a criança, caso tenha um ursinho de pelúcia, faça 

carinho nele, abrace, beije e fale palavras bonitas, como você é lindo, especial e 

te amo muito se for possível, entregue o ursinho para a criança e solicite que ela 

também faça carinho nele. Para finalizar a atividade, sente a criança no seu colo 

e olhando nos seus olhos diga o quanto ela é importante na sua vida, repetindo 

as palavras que foram ditas para o ursinho da criança.  

  

  
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  Traços, sons, cores e formas / O Eu, o Outro e o Nós / Escuta, Fala, 

Pensamento e Imaginação / Corpo, gestos e movimentos. 

 

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

 



 PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021  

TURMA: Berçário IC e Berçário ID 

SEMANA 20: 02 a 06 de agosto 

 

PROFESSORAS: Adriana Serpa, Elisete, Viviane, Irani, Juliana Fortunato e Vanusa / Cristiane Narcisio, Jahine, Roberta, Delzi, 

Valcicleide e Valdinéia.  

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL)  

DIAS DA  
SEMANA  

 
TEMPO ESTIMADO  
PARA REALIZAÇÃO 

DAS ATIVIDADES   

 

 
OBJETIVOS DE  

APRENDIZAGEM E   
DESENVOLVIMENTO  

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS  

SEGUNDA- 

FEIRA  

02/08  

 20 MINUTOS 

(EI01EF02) 

Demonstrar interesse ao 

ouvir a leitura de poemas e 

a apresentação de músicas. 

TEMÁTICA: Valores e Respeito  

Essa semana vamos desenvolver atividades envolvendo valores e o respeito. O 

responsável assistirá ao vídeo junto com a criança, “Normal é ser diferente”, estimulando 

a se concentrar. Após o término do vídeo conversará com a criança, que são as diferenças 

que fazem de cada pessoa um ser único e especial e explicar para a criança sobre a 

importância de valorizar e respeitar as diferenças que existem entre as pessoas.  

Dica: Para finalizar, vocês podem ir em frente ao espelho para conversarem sobre as 

caraterísticas de cada um, cor dos olhos, cabelos e frisando como são lindos do jeito que 

são. 

 

TERÇA- 

FEIRA  

03/08  

 20 MINUTOS 

(EI01EO06) 

Interagir com outras 

crianças da mesma faixa 

etária e adultos, adaptando-

se ao convívio social. 

 TEMÁTICA: Valores e Respeito  

Para realizar essa atividade primeiro o responsável deverá sentar-se com a criança e 

conversar com ela a respeito da família, os valores familiares e a importância do respeito 

aos mais velhos. Em seguida separe fotos de sua família e apresente para a criança 

falando o nome de cada membro da família, os irmãos (se caso tiver), os avós, tios, primos 

e assim por diante. 

 



QUARTA- 

FEIRA  

04/08  

20 MINUTOS  

(EI01CG01)  

Movimentar as partes do 

corpo para exprimir 

corporalmente emoções 

necessidades e desejos.  

  

TEMÁTICA: Valores e Respeito  

Essa semana desenvolveremos a temática de valores e respeito, questões essenciais na 

formação de uma pessoa e ao estimular nas crianças a valorização de boas atitudes, é 

possível incentivar o desenvolvimento de valores éticos e morais desde cedo. Iniciaremos 

a semana assistindo ao vídeo musical “O meu amigo eu vou respeitar” com a criança, 

incentive a criança a fazer os gestos apresentados na música como abraçar e fazer 

carinho em todos os integrantes da família. Em seguida reforce que devemos sempre ter 

atitudes boas para com os outros.  

  

QUINTA- 

FEIRA  

05/08  

20 MINUTOS  

(EI01EF03)  

Demonstrar interesse ao 

ouvir histórias lidas ou 

contadas, observando 

ilustrações e os 

movimentos de leitura do 

adulto-leitor (modo de 

segurar o portador e de 

virar as páginas).  

  

  

TEMÁTICA: Valores e Respeito  

Hoje realizaremos a roda de história, em um lugar aconchegante e agradável convide a 

criança para escutar a leitura da história “O pequeno livro da amizade”. Acesse ao link 

para realizar a leitura e em seguida converse com a criança sobre a história, sobre a 

importância da amizade e de ter amigos. Em seguida, utilizando os materiais que tenham 

em casa, sulfite, papelão, cartolina, giz de cera ou tinta guache incentive a criança a fazer 

um lindo desenho que a mesma presenteará um amigo ou familiar.  

  

SEXTA- 

FEIRA  

06/08  

20 MINUTOS  

(EI01EO01)  

Perceber que suas ações 

têm efeitos nas outras 

crianças e nos adultos.  

TEMÁTICA: Valores e Respeito  

Vamos finalizar nossa semana com uma música “O meu amigo eu vou respeitar”. Coloque 

a música sugerida e cante junto com a criança destacando as palavras mágicas, após a 

música reforce o assunto tratado durante a semana e vocês podem fazer um cartaz com 

combinados do que pode (abraçar, ajudar, respeitar, beijar etc.) e não pode (bater, 

beliscar, jogar brinquedos etc.), utilizem figuras impressas, desenhadas ou de revistas e 

jornais para ilustrar os combinados. Gentileza faz a diferença no dia a dia das pessoas e 

colabora com um mundo com mais empatia, respeito e amor.  

  

  

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Corpo, gestos e movimentos / Escuta, fala, pensamento e imaginação /  

O eu, o outro e o nós.  

  

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conviver / Brincar / Participar / Explorar / Expressar.  

 


