
  
   
 

PROFESSORES: Andréa, Angélica, Antônia, Carolina, Cibele, Gemerson, Jéssica, Juliana, Jucilene, Katia, Luciana Del Riga, Patrícia N., 

Patrícia M., Selma, Vandréia, Viviane  

TURMA: Berçário II A e B 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 16 A 20 DE AGOSTO DE 2021                                                         

                                      EDUCAÇÃO INFANTIL  INTEGRAL 

 

DIAS DA 

SEMANA 

TEMPO 

ESTIMADO 

PARA 

REALIZAÇÃO 

DAS 

ATIVIDADES 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

ATIVIDADE/ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-

FEIRA 
 1h30 minutos 

(EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado 

e solidariedade na interação com crianças e 

adultos. 

Atividade: Como é bom aprender !!!  

Estratégias: Assistir ao vídeo “Cubra a sua boca quando tossir” 

https://youtu.be/2R9gyfbnP3I, após assistir conversar com a 

criança sobre o vídeo fazendo questionamentos sobre o 

mesmo. 

Contribuições didáticas: Promover ações cuidadosas e 

respeitosas, servindo como referência positiva e   incentivando 

o bom convívio no cotidiano 

 

PLANO DE AULA SEMANAL - 2021  

https://youtu.be/2R9gyfbnP3I


TERÇA-

FEIRA 
1h30 minutos 

(EI02CG04) Demonstrar progressiva 

independência no cuidado do seu corpo. 

Atividade: Experiência do orégano 

Estratégias: Prepare um lugar para que a criança consiga 

realizar a atividade, o adulto deverá separar os materiais da 

experiência e explicar como a criança deverá realizar a 

atividade.  

Contribuições didáticas: Oportunizar o desenvolvimento da 

autonomia no cuidado com o corpo, quanto aos hábitos de 

higiene, saúde e bem estar. 

QUARTA-

FEIRA 

1h30 minutos (EI02CG04) Demonstrar progressiva 

independência no cuidado do seu corpo. 

Atividade: Vamos aprender a lavar as mãos? 

Estratégias: Assistir ao vídeo “A importância de lavar as mãos” 

https://youtu.be/EAEQEnoo6BM, depois de assistir o vídeo 

conversar com a criança da importância de lavar as mãos, leva-

la ao banheiro ou em algum lugar que ela possa estar lavando 

as mãos(bacia, balde e etc...), o adulto deverá lavar as mãos 

primeiro e assim demonstrar como se faz e logo depois pedir 

para que a criança lave as mãos. 

Contribuições didáticas: Oportunizar o desenvolvimento da 

autonomia no cuidado com o corpo, quanto aos hábitos de 

higiene, saúde e bem estar. 

 

https://youtu.be/EAEQEnoo6BM


QUINTA-

FEIRA 
1h 30 minutos 

(EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado 

e solidariedade na interação com crianças e 

adultos. 

Atividade: Dança da máscara 

Estratégias: assistir ao vídeo da palavra cantada (Dança da 

Máscara) https://youtu.be/k3Ny3KoY8IM, depois mostrar a 

máscara para a criança e explicar sua utilidade, logo depois 

façam um combinado para que todos usem as máscaras para 

dançar, use-a como acessório da dança.   

Contribuições didáticas: Promover ações cuidadosas e 

respeitosas, servindo como referência positiva e incentivando o 

bom convívio no cotidiano. 

SEXTA-

FEIRA 
1h 30 minutos 

(EI02EO06) Respeitar regras básicas de 

convívio social nas interações e 

brincadeiras. 

Atividade: Bandinha da máscara 

Estratégias: Façam círculos no chão para cada um dos 

participantes da banda(chame todos da casa), pegar 

balde,colher de pau, tampa de panela ou objetos que 

produziam som, todos podem permanecer sentados ou em pé 

da forma que fique mais confortavel, só não pode sair do 

círculo e tirar a máscara, no ritmo da música todos deverão 

batucar e se 

divertir.https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_klqU

eWTvzaekRI2Cx5CSl6agDLAWVnFgw&feature=share 

(música) 

Contribuições didáticas: Possibilitar a interação da criança e 

do adulto para que juntos possam construir regras e 

combinados para o bom convívio do grupo. 

https://youtu.be/k3Ny3KoY8IM
https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_klqUeWTvzaekRI2Cx5CSl6agDLAWVnFgw&feature=share
https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_klqUeWTvzaekRI2Cx5CSl6agDLAWVnFgw&feature=share


 

Campos de experiências trabalhados nas atividades durante a semana: O eu, o outro e o nós / Corpo, gestos e movimentos  

Direitos de aprendizagem garantidos nas atividades a semana:  brincar, participar , explorar, conviver e expressar. 

Temática da semana: 22ª semana rotina diária (higiêne). 

 


