
PROFESSORES: Andreia, Cleia, Dulce, Bruna, Carol, Débora, Edir, Stephaine, Suzi, Vera, Irene, Diana, Rosana e Joyce;
Cristina, Francisca, Ingrid, Tamires, Olga, Regiane, Ana Cabral e Adriana Bispo.

TURMA: Berçário IA, IB, IC e ID.

PLANO DE AULA SEMANAL DE 16/08 A 20/08 de 2021 

EDUCAÇÃO INFANTIL INTEGRAL

DIAS DA 
SEMANA

TEMPO
ESTIMADO

PARA
REALIZAÇÃO
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DESENVOLVIMENTO

ATIVIDADE/ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES
DIDÁTICAS

SEGUNDA-
FEIRA
16/08

50 min
(EI02CG05)  Demonstrar  progressiva
independência no cuidado do seu corpo.

(EI01EO05) Reconhecer seu corpo e expressar
suas sensações em momentos de alimentação,
higiene, brincadeira e descanso.

Atividade: Minhas mãozinhas eu vou lavar.

Assistir ao vídeo da Turma do seu Lobato com a
criança,  conversar  e  explicar  a  importância  da
higienização das mãos com água e sabão. E em
seguida ir com a criança até um a torneira e lavar
as mãos pode ser usado um boneco ou boneca
para a explicação.

https://youtu.be/gUQYpnKniVI

https://youtu.be/gUQYpnKniVI
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TERÇA-
FEIRA
17/08

50 min.
(EI01EO05) Reconhecer seu corpo e expressar
suas sensações em momentos de alimentação,
higiene, brincadeira e descanso.

Atividade: Banho divertido
Antes do banho assista ao vídeo Chuva chove no chuveiro.
E no momento do banho com o cabelo com shampoo  faça
modelos tire fotos mostre para a criança no espelho faça
deste momento divertido para a criança. 
https://youtu.be/f1QWPKEbeQU

QUARTA-
FEIRA
18/08

50 min
(EI01CG04) Participar do cuidado do seu corpo
e da Promoção do seu bem – estar. 

Atividade: Higienizando os dentinhos 
O  responsável  pode  fazer  a  limpeza  com  uma  gaze
embebida em água filtrada ou fervida, passando por toda a
gengiva e sem utilizar qualquer outro produto (como pasta
de dente), este é o procedimento para crianças de 0 a 12
meses se a criança tiver mais de 12 meses e já for capaz
de segurar na escova sozinho e escovar os dentes, os pais
devem deixar que seja ele a escová-los, para se habituar,
no  entanto,  devem  escovar  novamente  no  final  para
garantir que ficaram bem limpos. 

QUINTA-
FEIRA
19/08

50 min
(EI01CG04) Participar do cuidado do seu corpo
e da Promoção do seu bem – estar. 

Atividade: Cortar as unhas das mãos 
Após ouvir a música Meus Dedinhos o responsável poderá
aproveitar o momento para explicar para a criança sobre a
higiene das mãos, exemplificando que as unhas tem que
estar sempre bem limpinhas e cortadas e também não pode
colocá-las na boca.  

https://youtu.be/WOtlXZCWPMs

https://youtu.be/f1QWPKEbeQU
https://youtu.be/WOtlXZCWPMs
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SEXTA-
FEIRA
20/08

50 min
(EI02CG05) Desenvolver  progressiva
independência no cuidado do seu corpo

Atividade: Cortar as unhas dos pés 
Após  ouvir  a  música  O  sapo  não  lava  o  pé,
responsável  poderá  aproveitar  o  momento  para
explicar  para  a  criança  sobre  a  higiene  dos  pés,
exemplificando que as unhas tem que estar  sempre
bem limpinhas e cortadas.  

https://youtu.be/RWqN3VfUx3U

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:O eu, O outro, O nós; Corpo, gestos e 

movimentos.

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES A SEMANA: Reconhecer, Experimentar,Explorar, Conviver, Brincar, 

Participar, Expressar e Conhecer-se.

TEMÁTICA DA SEMANA: Rotina – Higienização 

https://youtu.be/RWqN3VfUx3U

