
 

TURMA: BERÇÁRIO II  

PLANO DE AULA SEMANA 29 DE 04 A 08 DE OUTUBRO. 

PROFESSORES (AS): ANA PAULA, CRISTINA, ELISÂNGELA, FATIMA, JOANA,                             
JOYCE, MARIA ZILDA, MEIRE, VALDECI. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

CAMPOS DE 
EXPERIÊNCI

AS  
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 
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Escuta, fala, 
pensamento e 
imaginação. 

(EI01EF02) Demonstrar interesse ao 
ouvir a leitura de poemas e a 
apresentação de músicas. 

Animais, são amigos! VAMOS CONHECER: Música Seu Lobato! 
Para iniciar nosso tema, animais são amigos, os convido a assistir o vídeo do seu lobato 
onde apresenta vários animais. É importante que desde cedo, a criança aprenda como os 
animais são importantes na nossa vida e que os animais necessitam de carinho e 
cuidados.  
ATIVIDADE: Em um espaço tranquilo, o adulto colocará o vídeo do Seu Lobato para que a 
criança assista. Caso percebam que o vídeo esteja interessante, coloque mais de uma vez 
para que a criança, reconheça bem cada animal. Em uma curta conversa fale de forma 
simples para a criança como os animais são importantes em nossa vida. 
 RECURSO: Dispositivo eletrônico. 

Segue o link do vídeo no Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=kTgtJISblFg 
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Corpo, gestos 
e movimentos. 

(EI01CG03) Imitar gestos e movimentos 
de outras crianças, adultos e animais. 

“VAMOS BRINCAR” Imitando os animais! Estudos mostram que crianças que possuem uma 
boa convivência com animais, podem se tornar mais afetivas, solidárias e sensíveis. 
ATIVIDADE: Em alguns pedaços de papéis, escreva alguns nomes de animais, coloque em 
um recipiente e peça para a criança tirar um papel. O responsável, irá ler o nome do animal   
em voz alta, a seguir imite junto com a criança o som desse animal e os movimentos 
utilizados por ele. Brinquem de forma divertida e agradável para que a criança, por meio da 
brincadeira adquira uma empatia pelos animais.  
 RECURSO: Potes, papéis, lápis ou caneta.  
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Traços, sons, 
cores e 
formas. 

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

“VAMOS EXPLORAR” Cantando e dançando! 
Por meio da canção, a criança irá perceber a importância desse animal para o nosso 
mundo e para a nossa existência e espécie. Que não vivemos sozinhos na natureza, que 
precisamos dos nossos amigos animais. 
ATIVIDADE: Em um ambiente amplo, convide a criança a assistir o vídeo da Dona Vaca, 
onde explica de forma simples e prazerosa, nos mostra os benefícios desse animal na 
nossa vida.  Depois de ouvir atentamente o vídeo, coloque novamente e permita que a 
criança cante e dance ao som dessa música. 

 RECURSO: Dispositivo eletrônico. 
Segue o link do vídeo no Youtube:  
https://www.youtube.com/watch?v=iPHbkO-MVlY 
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 Espaços, 

tempos, 
quantidades, 
relações e 
transformaçõe
s. 

(EI02ET03) Compartilhar, com outras 
crianças, situações de cuidado de plantas 
e animais nos espaços da instituição e 
fora dela. 
 

“VAMOS CONHECER SE” Cuidando de um animal! 
Uma criança pequena quando brinca e cuida de um animal de estimação, ela está 
aprendendo a ser uma pessoa mais bem resolvida, consegue enxergar e reconhecer a 
existência do outro, e o seu espaço. 
ATIVIDADE: Em um espaço adequado, convide a criança e seu irmãozinho(a) para cuidar 
do animalzinho de estimação, escovar seus pelos, dar carinho, alimentá-lo e se possível 
levá-lo para passear. Se for um peixinho, permita que a criança auxilie o adulto na limpeza 
do aquário e depois alimente o peixe. Caso não tenha um animalzinho, brinque de cuidar 
do seu bichinho de pelúcia. Registrem esse momento por meio de fotos. 

 RECURSO: Escova, ração e carinho. 
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Escuta, fala, 
pensamentos 
e imaginação. 

(EI01EF07) Conhecer e manipular 
materiais impressos e audiovisuais em 
diferentes portadores (livros, revistas, 
gibis, jornal, cartaz, CD, tablet etc.). 
 

“VAMOS PARTICIPAR” Hora da História! 
Para encerrar nosso tema “Animais, são amigos”, vamos assistir o vídeo Cuidando dos 
animais! 
 ATIVIDADE: Em um local aconchegante, coloque o vídeo para a criança assistir. 
Reforçando o assunto que abordamos durante a semana. 

 RECURSO: Dispositivo eletrônico. 
Segue o link do vídeo no Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=qs-U2frNCBc 

 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: BRINCAR, CONHECER, PARTICIPAR E EXPLORAR. 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

  


