
 

 

 

 

 

PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

                                                                                                                             

  TURMA: BERÇÁRIO  I                                                                                                                                 DATA: 13 a 17 setembro de 2021 

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

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

TEMA: PRIMAVERA/CORES E FLORES 

 

DIAS DA 
SEMANA 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS /  
CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 
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Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação 
 
(EIO1EF06) Comunicar-se com outras 
pessoas usando movimentos, gestos, 
balbucio, fala e outras formas de expressão. 
 
 

Eis que chega a primavera, a estação das flores e das 

cores. Depois de um inverno duro, podemos ver florescer 

as flores e aproveitar o bom tempo ao sol. Através da 

observação das mudanças nas estações é como a criança 

se dá conta da passagem do tempo. É também  como ela 

percebe os ciclos de vida das mais diferentes espécies de 

plantas. Logo, ao propor  atividades sobre primavera para 

a criança envolve estar ao ar livre, a explorar, a descobrir, 

a experimentar. A primavera no Brasil é a estação do ano 

que sucede o inverno e precede o verão. É conhecida 

como a estação das flores, já que é quando se dá o 

reflorecimento da flora terrestre. A natureza nos brinda 

com um colorido único e especial. A primavera tem início 

em 22 de setembro e termina em 21 de dezembro.  

Atividade: Caixa dos tesouros 

Material: Caixa de ovos ou outro recipiente com tampa. 

Essa atividade é um convite a observação do ambiente 

natural a partir de um conjunto de figuras já sugeridas. 

Uma caixa do tesouro da primavera é toda uma 

descoberta que a criança faz por conta própria. Ela 

explora  o entorno, busca, recolhe elementos. O local fica 

ao seu critério: no quintal, na calçada, em torno do 

quarteirão de sua casa ou em um parque.  
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Traços, Sons, Cores e Formas 
 
(EI01TS02)-Traçar marcas gráficas, em 
diferentes suportes, usando instrumentos 
riscantes e tintas. 

. 

Atividade: Flor de coração 

Vamos confeccionar uma Flor de coração no palito. Você 

precisará para essa atividade de papel colorido, palito de 

sorvete, tesoura e cola. 

Faça pequenos corações de papel, pode usar pedaços 

papel na cor vermelha, ou escolha uma cor preferida da 

sua criança e recorte os corações. 

Pegue o palito de sorvete e peça pra sua criança colar os 

corações, ajude-a se for necessário, formando uma linda 

flor. 

Nessa atividade, vamos trabalhar a cor, e por isso, sempre 

nomeie para sua criança a cor do papel que utilizaram 

para confeccionar a flor. 
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Espaços, Tempos, Quantidades, 

Relações e Transformações 

(EIO!ETO2) Explorar o ambiente pela ação 
e observação, manipulando, 
experimentando e fazendo descobertas. 
 
 
 

 

Atividade: As árvores que dançam 

Sabemos que a primavera é a estação das flores, onde 

tudo fica mais colorido  e cheio de vida. Os pássaros 

cantam, as borboletas  surgem com maior frequência, 

então é uma ótima oportunidade da criança explorar os 

elementos da natureza,  como as plantas , flores e até 

mesmo pequenos animais. E porquê não  montar o seu 

próprio jardim ? 

Materiais Necessários: 1capa de CD (caso não tenha, 

pode usar um saco plástico transparente), terra, e alguns 

elementos da natureza  e jardim (se houver dificuldade na 

exploração de um jardim, recorte em revistas, panfletos, 

jornais, etc., plantinhas e animais do jardim). 

Leve a criança se possível ao um parque ao ar livre, no 

quintal de casa ou em um lugar com bastante espaços e 

área verde Permita que ela  explore e manuseie as 

plantinhas e a natureza. Em seguida pegue a capa do CD  

e incentive-a a colocar terra até a metade mais ou menos. 

Acrescente as flores, ou galhos  que a criança colheu no 

parque ou até mesmo utilize as figuras recortadas da 

revista. Feche a capa e pronto, a criança terá construído 

seu próprio jardim. 
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Corpo, Gestos e Movimentos 

(EIO1CG01)Movimentar as partes do corpo 

para exprimir corporalmente emoções, 

necessidades e desejos.  

 

Atividade: As árvores que dançam 

A primavera é a estação do ano que se inicia após o 

inverno e antecede o verão. Na primavera, a temperatura 

é mais amena e os dias são mais floridos.,além disso, em 

algumas regiões, também ocorre a floração de diversas 

plantas. 

A primavera é um perìodo marcado por belas paisagens 

formadas pela natureza, com flores das mais variadas 

cores e formas e por isso mesmo a mais encantadora das 

estações. 

Na atividade de hoje vocês vão assistir o link que 

disponibilizamos logo abaixo.  

Pedimos para os pais ou responsáveis,para dançar 

juntamente  com a criança, seguindo os gestos e 

movimentos  e  depois  leve a criança em um passeio no 

quintal ou espaço livre ou um parque perto da  casa,  de 

vocês que  proponha um ambiente em contato com a 

natureza, para comtemplar as flores, árvores e os 

pássaros      

Segue o link do vìdeo https://youtu.be/WQ0_ZFdwWp4 

 

https://youtu.be/WQ0_ZFdwWp4
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O Eu, o Outro e o Nós 

(EIO1EO03) Interagir com crianças da 

mesma faixa etária e adultos ao explorar 

espaços, materiais, objetos, brinquedos. 

 
 
 

 

Primavera/Flores e Cores 

 A primavera  é um período marcado por belas paisagens 

formadas pela natureza, com flores das mais variadas 

cores e formas e por isso mesmo a mais encantadora das 

estações. Desperta em nós a sensibilidade de observar e 

admirar e nos conscientiza da necessidade de preservar 

mais e mais a natureza. A importância das flores na 

natureza está em toda parte Sem elas, as plantas seriam 

apenas verdes, e o mundo seria um lugar com menos cor. 

Atividade: Carimbo das flores 

 Vamos criar florzinhas? Dessa vez com uma forma 

criativa de carimbar usamos o fundo de uma garrafa pet, 

tinta e uma folha de sulfite. Fica muito delicado e fofo. As 

crianças vão amar criar um jardim com essas flores. 

Auxilie a criança nesse momento de descoberta, utilizem 

cores e variadas para formar um jardim bem colorido, 

depois faça folhas e caules então uma linda obra de arte 

estará pronta para que todos a contemplem. Não se 

esqueçam de registrar esse momento com fotos e vídeos. 



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 04/08 baseada nas páginas 60 do Currículo Municipal.  

 Atividade do dia 04/08 baseada nas páginas 57 do Currículo Municipal.  

 Atividade do dia 04/08 baseada nas páginas 62 do Currículo Municipal.  

 Atividade do dia 05/08 baseada nas páginas 56 do Currículo Municipal.  

 Atividade do dia 06/08 baseada na página 54 do Currículo Municipal  

 

Leitura da Semana 26: Re conta um conto: Com que roupa irei a festa do rei?  

Link: https://youtu.be/oeJFLIE5Kjk 

 

 

https://youtu.be/oeJFLIE5Kjk

