
 
PRO
FESS
ORE

S (AS): ANDREA, ANTONIA, IARA, JANAINA, SILVANA, ZILMARA. 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 
 

DIAS DA  
SEMANA 

CAMPO DE 
EXPERIÊNCIA 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-
FEIRA 

 
 

 
 
 
 
 

  

TERÇA-FEIRA 
 
 
 
 
 
 

   

QUARTA-
FEIRA 

 
 
 
 
 
 

O eu, o outro e o nós. 
 
 

(EIO1EO02): Perceber as possibilidades 
e os limites de seu corpo nas 
brincadeiras e interações das quais 
participa. 
 

- ATIVIDADE: MINHA BRINCADEIRA PREFERIDA. 
- As brincadeiras e os jogos podem ser muito úteis para o 
desenvolvimento da independência das crianças, assim como o 
raciocínio estratégico,coordenação motora, equilíbrios, e noções de 
lateralidade. Conte para nós a brincadeira que a criança mais gosta e 
não se esqueça de enviar-nos vídeos para prestigiarmos este 
momento. 
- Pesquisado em:  site tempo junto; BNCC 3ª versão; Google.com. br; 
Currículo Municipal; youtube.com 
- Por meio desta atividade a criança irá interagir e se expressar através 
de gestos e brincadeiras da sua rotina.  
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QUINTA-FEIRA 
 
 
 
 
 
 

Escuta, fala, pensamento 
e imaginação. 
 

(EIO1EF03): Demonstrar interesse em 
ouvir histórias lidas ou contadas, 
observando as ilustrações e os 
movimentos de leitura do adulto leitor. 

- ATIVIDADE: LEITURA DO LIVRO: QUER BRINCAR DE PIQUE-
ESCONDE? 
- O contato com os livros e interagir com as histórias auxilia no 
desenvolvimento psicomotor, cognitivo e intelectual das crianças. A 
leitura também contribui para melhorias no vocabulário, na fala e no 
rendimento escolar. Não deixe de acompanhar esta linda história e 
fotografar este momento para acompanharmos a leitura. 
- https://www.youtube.com/watch?v=VRfxt6kHx1c 
- Pesquisado em: BNCC 3ª versão; Currículo Municipal; Google.com. 
br; youtube.com.br.  
- Espera- se que por meio desta atividade sejam estimuladas a atenção 
e a concentração da criança. 

SEXTA-FEIRA 
 
 
 
 
 
 

Corpo, gestos e 
movimentos. 
 
 

 (EIO1CG02) Experimentar as 
possibilidades corporais nas brincadeiras 
e interações em ambientes acolhedores 
e desafiantes. 
 

- ATIVIDADE: BRINCADEIRA DE ESTÁTUA. 
- Coloque uma música e deixe as crianças dançarem, quando a música 
parar a criança deve ficar “parado como uma estátua”. A criança que 
conseguir permanecer por mais tempo imóvel ganha o jogo. 
- https://www.youtube.com/watch?v=b1dYkXjj-1o 
- Pesquisado em: site tempo junto;  BNCC 3ª versão; Currículo da 
Municipal. 
- Espera-se que por meio desta atividade a criança desenvolva 
movimentos de coordenação motora, percepção sonora e auditiva, 
concentração e ritmo. 
 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Explorar  movimentos,ampliando suas experiências corporais; 
Expressar emoções,sentimentos,levantar hipóteses , dar opiniões e fazer questionamentos; Brincar em diferentes espaços, de diversas maneiras e com crianças 
e adultos diferentes ampliando seus conhecimentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VRfxt6kHx1c
https://www.youtube.com/watch?v=b1dYkXjj-1o


 

PLANO DE AULASEMANAL – ANO 

2021 

TURMA: Berçário I B 

PLANO DE AULA SEMANAL DE:        08/09 a 10/09                                                                    

 

PROFESSORES(AS):   Adelaide Simone, Elaine ,Elisabete, Elma ,Fabiana e Vanderlânia 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL)  

DIAS DA 

SEMANA 

CAMPO DE 

EXPERIÊNCIA 

 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-

FEIRA 

- 
 

 
 
 
 
 
 

- 

TERÇA-

FEIRA 
- 

 
 
 
 
 
 

- 



QUARTA-

FEIRA 

Traços, sons, 
cores e 
formas. 

(EI01T01) 
Explorar sons 

produzidos com o 
próprio corpo e com 
objetos do ambiente. 

 

Atividade: Brincadeira de Estátua 
A família deve disponibilizar a música "Estátua diferente" para realizar o desafio 
com a criança. 
Link: Link.: https://www.youtube.com/watch?v=QAGphdpM8a4 

Pesquisa no Currículo da cidade de Ribeirão Pires e minhas experiências 
práticas. 
No desenvolvimento dessa atividade tem como objetivo resgatar brincadeiras 
tradicionais, desenvolvimento , atenção e a socialização com os membros da 
família. 

QUINTA-

FEIRA 

O eu o outro é o 
nós 

(EI01EO03) 
Interagir com crianças da 

mesma faixa etária e 
adultos ao explorar 

espaços materiais objetos 
brinquedos. 

 

Promover a integração em grupo, desenvolver a criatividade, estimular a liderança, o 
raciocínio lógico, a contagem e estratégias da criança, enquanto brinca. 
A criança irá brincar de esconde-esconde com o adulto responsável em qualquer 
espaço da casa, desde que não ofereça nenhum risco de a criança se machucar. 
BNCC, Google. 

SEXTA-

FEIRA 

Corpo, 
gestos e 

movimentos 

(EI01CG02) 
Experimentar as 

possibilidades corporais  
nas brincadeiras e 

interações em ambientes 
acolhedores e 
desafiantes. 

Participar da brincadeira, estimulando a coordenação motora, percepção auditiva e a 
expressão corporal. 
Espera que com essa atividade a criança possa aprender uma brincadeira e estimular 
sua coordenação  motora e expressão  corporal, realizando os comandos propostos 
pela atividade. 
Pesquisas BNCC, Google  e YouTube. 

Vídeo sugerido: https://youtu.be/3X39hd9TVyA 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conviver, participar, brincar, expressar  e 
explorar  

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QAGphdpM8a4
https://youtu.be/3X39hd9TVyA

