
  
 

 

PROFESSORES: Andreia, Cleia, Dulce, Bruna, Debora, Stephaine, Suzi, Vera, Irene, Edir, Diana, Carol, 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: 23 a 27 de agosto de 2021. 
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DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES 

 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

 
 

ATIVIDADE/ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES 
DIDÁTICAS 

 
SEGUNDA-

FEIRA 
23/08 

 
50 min 

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

Atividade: Contação  de história: Saci Pererê  
Em um ambiente aconchegante, os pais irão assistir 
ao vídeo infantil junto com a criança, mostrar às 
imagens do personagem folclórico saci e explicar a 
importância dele para o folclore. Tire fotos da criança 
neste momento. 
https://youtu.be/um1WHr1ejow 

 
TERÇA-
FEIRA 
24/08 

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

Atividade: Vamos dançar imitando o Saci Pererê  
Em um ambiente espaçoso, os pais irão dançar  
imitando o saci junto com a criança, obedecendo aos 
comandos da música  pulando com uma perna só. 
Tire foto ou envie um vídeo.  
https://youtu.be/ljTSqTkaseA 
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QUARTA-

FEIRA 
25/08 

 
50 min 

(EI02CG01) Apropriar-se de gestos e 
movimentos de sua cultura no cuidado de si e 
nos jogos e brincadeiras. 

Atividade: Vamos confeccionar um brinquedo 
folclórico: Peteca 

Para a realização da atividade é  necessário  que 
tenham em mão  sacolas plásticas,  jornais ou folha de 
papel. Converse com a criança  descrevendo falando 
sobre o brinquedo que irão  confeccionar  a pateca 
mostre para ela os materiais. Amasse 1 folha de papel  
faça  3 bolinhas pegue a sacola plástica abra ao meio 
e enrole faça uma peteca Em seguida divirta se. 
Registre  esse momento com vídeo  ou foto. 
/https://youtu.be/s3g7BqsQi4Q 

 
QUINTA-

FEIRA 
26/08 

 
50 min 

 

(EI01EF05) Imitar às variações  de entonação  
e gestos realizados pelos adultos, ao ler 
histórias  é ao cantar. 
 

Atividade: Parlenda Janela, Janelinha. 

A atividade de hoje é  brincar, explorar os movimentos 
da criança  usando a parlenda. 

Janela, Janelinha... 
Porta, Campainha 
Dim, Dom! 
https://youtu.be/xRV2MCeN_  

 
SEXTA-
FEIRA 
27/08 

 
50 min 

 

(EI01CG01) Movimentar às partes do corpo 
para exprimir corporalmente emoções, 
necessidades e desejos. 

Atividade: Brincadeira em família: Ciranda cirandinha 

Em um ambiente plano e espaçoso, os pais irão 
brincar com a criança.  
Coloque a música, ciranda cirandinha e brinque com 
seu filho, observe às reações da criança.  
https://youtu.be/jYufWk-PMLo 

https://youtu.be/s3g7BqsQi4Q
https://youtu.be/xRV2MCeN_aQ
https://youtu.be/jYufWk-PMLo


CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Escuta, fala, pensamento e imaginação; 

Traços , sons, cores e formas; Corpo, gestos e movimento; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Corpo,gesto e movimento. 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES A SEMANA: Explorar, Demonstrar, Reconhecer, Manipular . 
 
TEMÁTICA DA SEMANA: Folclore 

 


