
 

 

 

 

 

 

PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

                                                                                                                             

  TURMA: BERÇÁRIO  I                                                                                                                DATA: 30 de Agosto a 03 de Setembro  2021 

PROFESSORES (AS): Ana Claudia, Elisangela, Regiane, Célia, Josiane e Lucielma 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

Tema: Regiões e suas manifestações culturais I (Nordeste, Sul e Sudeste) 

 

DIAS DA 
SEMANA 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS /  
CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 
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Campo de experiência: Escuta, fala, 
pensamento e imaginação. 
Objetivo de aprendizagem: (EI01EF07) 
Conhecer e manipular  
materiais impressos e  
audiovisuais em diferentes  
portadores (livro, revista,  
gibi, jornal, cartaz, CD,  
tablet etc. 
 
 

Atividade: Conhecendo  as regiões brasileiras e suas 

diversidades. 

O Brasil é um país com grande diversidade cultural.Esta 

semana trabalharemos as diferenças culturais das regiões 

Nordeste,  Sul e Sudeste. A Norte e Centro-Oeste 

trabalharemos  na próxima semana. Vale lembrar  que nós  

moramos na região SUDESTE.  Nossa sugestão de 

atividade hoje é  assistir ao vídeo explicativo sobre as 

regiões.  Prepare  um ambiente  aconchegante e desfrute  

deste momento com os pequenos.  

https://youtu.be/qiFeHu8-eTM  

https://youtu.be/qiFeHu8-eTM
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Campo de experiência: Traços, sons, cores 

e formas 

Objetivo de aprendizagem:(EIO1TS01) 
explorar sons, com o próprio corpo e com 
objetos do ambiente 
 

 
Regiões e suas manifestações culturais 

 
Nosso país é grande e muito rico, cada região tem a sua 
maneira de falar. Então, em nossa atividade, vamos 
conhecer um pouco da cultura da região Nordeste, através 
de brincadeiras.A região Nordeste não é diferente das 
outras regiões do país, as crianças amam brincar. E as 
brincadeiras podem ter nomes diferentes, mas são 
conhecidas em qualquer lugar.Quem conhece a 
brincadeira boca de forno? É a mesma brincadeira que 
conhecemos como “mestre mandou”. Então, vamos agora 
fazer essa brincadeira com os nossos pequenos? Vejam 
como é fácil! Segue as instruções da brincadeira. 

 
Atividade: Boca de forno ou Mestre mandou 

As crianças devem decidir quem vai ser a „comandante‟ do 
grupo através de um sorteio. (Na brincadeira pede-se para 
as crianças decidir, mas como os nossos são pequenos, 
os pais ou responsáveis podem escolher). Os comandos 
serão assim: 
- Boca de forno! (comandante) 
- Forno! (crianças) 
- Faz o que eu mando? (comandante) 
- Faço! (crianças) 
- E se não fizer? (comandante) 
- Ganha um bolo!  No caso, paga uma prenda(crianças). 
O comandante manda que as crianças corram um 
quarteirão, ou peguem um objeto de cor vermelha, verde, 
ou até mesmo objetos que tenham em casa e que possam 
brincar. Quem chegar por último leva um „bolo‟ ou paga 
uma prenda como castigo. A criança que estiver 
comandando deve ser trocada de três em três tarefas 
solicitadas. Dica: Você pode fazer vários comandos 
diferentes para as crianças, como pedir para criança fazer 
balbucios, sons com a boca, sons com os dedos, bater 
palmas, bater no peito, bater os pés no chão, faça os 
comandos que desejar. 
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Campo de experiência: Espaços, tempos, 

quantidades, relações e transformações 
 
Objetivo de aprendizagem: (EIO1ET04) 
Manipular, experimentar, arrumar e explorar 
o espaço por meio de experiências de 
deslocamentos de si e dos objetos. 

 

Regiões e suas manifestações culturais/ Sul. 

 A região Sul é bastante diversificada em sua cultura. 

Muitas delas se espalharam pelo Brasil com novos traços 

e nomes diferentes. Como toda região brasileira possui 

sua particularidade, a região Sul é repleta de brincadeiras 

e jogos divertidos e animados. Embora a tecnologia tenha 

tomado espaço desse tipo de atividade regional, é ainda 

uma prática que merece ser relembrada e contemplada 

por nós.  

Atividade: Carrinho de caixa de papelão. 

Na região Sul um brinquedo bem típico é o carrinho de 

lomba, conhecido em outras regiões como carrinho de 

rolimã. Há algumas décadas era comum encontrar 

crianças brincando na rua com esse carrinho, hoje já nem 

tanto, por isso a proposta dessa atividade é confeccionar 

um carrinho para as crianças, calma não o de rolimã, mas 

sim um de caixa de papelão.  As crianças são muito 

criativas e amam brincar com recursos como esse. O 

material a ser utilizado é uma caixa de papelão grande que 

comporte a criança com conforto e segurança, e depois 

usem a criatividade para transforma lá em um lindo 

carrinho. Abaixo seguem fotos ilustrativas para inspiração. 
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Campo de experiência: Corpo, Gestos e 
Movimento 
Objetivo de aprendizagem: (EIO1CG02) 
Experimentar as possibilidades corporais 
nas brincadeiras e interações em ambientes 
acolhedores e desafiantes. 

 

ATIVIDADE: Serra, Serra, Serrador 

Brincar com o bebê de “Serra, Serra, Serrador” contribui 

para o desenvolvimento do sentido do equilíbrio, além de 

ser uma atividade super divertida que você pode fazer a 

qualquer hora. 

Desenvolvimento: Decore o ambiente com panos, 

almofadas o que tiver em casa tornando a sala um lugar 

aconchegante. Coloque uma música sente-se no chão 

com o seu bebê Colocando-o em seu colo e segure os 

bracinhos dela estendidos e faça movimentos para frente e 

para trás cantando umas das versões da cantiga abaixo. 

“Serra, serra, serrador”. Quanta tábua já serrou? Uma, 

duas, três!. Abaixo segue o link da música e a letra. 

Espero que aproveitem muito este momento e não se 

esqueça de enviar as fotos ou imagem deste momento em 

família. 

Link: https://youtu.be/QZBEDO-A0Kw  

 

 

https://youtu.be/QZBEDO-A0Kw
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Campo de experiência: O Eu, Outro e o 
Nós 
Objetivo de aprendizagem: (EI0EO03) 
Interagir com crianças da mesma faixa 
etária e adultos ao explorar espaço, 
materiais, objetos,brinquedos. 
 
 
 

 

Culinária  do Sudeste (Brigadeiro) 

A atividade de hoje será Culinária  brasileira,  uma  

deliciosa receita de brigadeiro, bem gostosa e muito fácil 

de fazer, o docinho mais famoso das festas, o” Brigadeiro,”  

é um doce da Região Sudeste com origem na cidade do 

Rio de Janeiro que rapidamente se difundiu pelo Brasil, 

tornando-se comum em todo o país a sua presença em 

festas de aniversário, junto com doces como o cajuzinho e 

o beijinho. É conhecido também no Rio Grande do Sul 

pelo nome de negrinho. É muito consumido nas famílias, e 

quase uma unamidade entre  as crianças. 

Atividade: Receita de brigadeiro de Biscoito 

A receita de hoje foge um pouco do brigadeiro tradicional, 

mas não menos gostoso. Vamos aprender uma outra 

versão de brigadeiro? 

Com ajuda da criança, participando do processo do 

preparo, vocẽs irão separar os ingredientes que estarão 

disponíveis no vídeo com o link logo abaixo. 

Peça para as crianças  fazerem as ¨bolinhas¨ e depois 

passarem no granulado.  

 

Link da receita: 

https://youtu.be/viBi28XVmpQ  

 

 

https://youtu.be/viBi28XVmpQ


 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Escuta, fala, 

pensamento e imaginação; Traços, sons, cores e formas; Espaço, tempo, quantidade ,relações e transformações; 

Corpo, Gestos e Movimentos e O eu, o outro e o nós. 

  

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  Conviver, Brincar, 

Participar, Explorar e Expressar  

 Atividade do dia 30/08 baseada na página 60 do Currículo Municipal. 

 Atividade do dia 31/08 baseada na página 57 do Currículo Municipal.       

 Atividade do dia 01/09 baseada na página 62 do Currículo Municipal.  

 Atividade do dia 02/09 baseada na página 56 do Currículo Municipal.  

 Atividade do dia 03/09 baseada na página 54 do Currículo Municipal  

 

Projeto Leitura da Semana 24: Re conta um conto: “Áte as princesas soltam pum” Link da história 

https://youtu.be/d3ZTQ-xtZ4Q  

 

 

https://youtu.be/d3ZTQ-xtZ4Q

