
                       PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 
                                    TURMA: BERÇÁRIO IIB 

                                    PLANO DE AULA SEMANAL DE 27/09 A 01/10/2021 

 

PROFESSORES: ANA PAULA, CRISTINA, ELISÂNGELA, FÁTIMA, JOANA, JOYCE, MARIA ZILDA, MEIRE E VALDECI 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

DIAS DA 
SEMANA 

CAMPOS DE 
EXPERIÊNCIAS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGENS E 
DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGIAS/ CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 
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CORPO GESTOS E  

MOVIMENTOS 

(EI02CG03) Explorar formas de 

deslocamento no espaço ( pular, 
saltar, dançar), combinando 

movimentos e seguindo 

orientações. 

VAMOS BRINCAR: É por meio de brincadeiras que a criança entra no processo de 

aprendizagem, facilitando a construção da autonomia, reflexão e criatividade, além de 
ser uma das maneiras mais divertidas de formar conhecimento. 

ATIVIDADE: Corrida dos sentados, o adulto escolhe um lugar seguro, espaços, marca 

um ponto de partida e de chegada da corrida. Começa a brincadeira, os participantes 
correm sentados e não podem usar as mãos.  Na ida, vai de frente, na volta vem de 

costas, ou seja, não pode virar. Ganha quem chegar primeiro. É diversão na certa! 

(Pode participar o papai, mamãe, irmãos, etc.) 
RECURSO: Local espaçoso e aconchegante. 
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ESPAÇOS, TEMPOS, 

QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES 

(EI02ET04) Identificar relações 

espaciais (dentro e fora, em cima, 

embaixo, acima, abaixo, entre e do 
lado) e temporais (antes, durante e 

depois). 

VAMOS PARTICIPAR: O jogo faz a criança usar a concentração, imaginação e 

atenção, com isto a criança aprende a pensar, treinando sua inteligência, criatividade, 

raciocínio, paciência e memória, ainda ajuda a resolver problemas estimulando o 
pensamento durante o processo enquanto participa do jogo. 

ATIVIDADE: Criar e montar um quebra cabeça. 

Com ajuda constante do responsável, a criança irá escolher uma imagem que possa 
ser recortada (de revistas, livros, fotos...), o adulto fará as marcações e cortes 

aleatórios para criar o quebra cabeça, a criança irá participar na montagem e encaixe 
das peças, ajude a criança e elogie quando terminarem a montagem da imagem. 

RECURSO: Revistas, livros, fotos que possam ser recortados, tesoura 
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TRAÇOS, SONS, 

CORES E FORMAS 

(EI02TS01) Criar sons com 

materiais, objetos e instrumentos 
musicais, para acompanhar 

diversos ritmos de música. 

VAMOS EXPLORAR: O objetivo da musicalização não é ensinar a criança a tocar 

um instrumento, mas que a criança amplie seu repertório musical visto que crianças 
com estímulos musicais desenvolvem várias habilidades auditivas, cognitivas, 

motoras, sociais, raciocínio, memória, auto estima e ainda socialização. A música 

também acalma e permite a criança expor suas emoções, visto que essa atividade 

explora a imaginação e parceria entre crianças e adultos. 
ATIVIDADE: Criar instrumentos musicais. A criança com o auxílio de um adulto, 

criará algum instrumento musical com reciclados, ou objetos de casa, como por 

exemplo: bateria com potes, chocalho, etc., use a imaginação. Depois de pronto, 
mostre para a criança como utilizar para criar som, deixe a criança explorar o 

instrumento, incentivando ela a prestar atenção no som produzido, pergunte se ela 

gostou e qual o nome do instrumento. 
RECURSO: Reciclados que tiver disponível, com: garrafas pet, tampinhas, caixas de 

papelão, potes, etc. 
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O EU, O OUTRO E O 

NÓS 

(EI02EO03) Compartilhar os 

objetos e os espaços com crianças 
da mesma faixa etária e adultos. 

VAMOS BRINCAR: Fazer bolhas de sabão estimula a coordenação motora e visual. 

Trabalha os movimentos corporais, ajuda na percepção e atenção, nos movimentos 

dos músculos faciais e labiais, além de proporcionar sensação de bem-estar e prazer. 
ATIVIDADE: Em um local amplo, vamos pegar uma garrafa pet e cortar, conforme as 

instruções do vídeo e começar a brincadeira. Estimule a criança a assoprar (mesmo 

que ainda não consiga) e também a tentar pegar as bolinhas, é diversão na certa, 
registre com foto ou vídeo. 

RECURSO: Garrafa pet pequena, tesoura, detergente e água, dispositivo eletrônico. 
LINK PARA O VÍDEO: https://youtu.be/w5siNQmWbmo  
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O EU, O OUTRO E O 

NÓS 

(EI02EO01) Demonstrar atitudes 

de cuidado e solidariedade na 

interação com crianças e 

adultos. 

VAMOS PARTICIPAR: Uma forma interessante de desenvolver aprendizado de 

valores e habilidades é envolver a criança em afazeres domésticos, visto que, aquilo 

que se aprende na Infância dará a criança uma formação mais completa que será 
incorporado no ser adulto, pois durante o brincar de realização dos afazeres a criança 

terá a percepção de responsabilidade e organização. 

ATIVIDADE: Em um local confortável da casa apresente à criança o vídeo da história: 

“O que posso fazer para ajudar em casa” Após, o adulto deverá ensinar a criança a 
realizar algum ou alguns tipos de tarefas domésticas, a qual a criança ajudará na 

organização com tarefas simples, como: guardar brinquedos, colocar roupa suja no 

cesto, tirar pó, etc. Elogie a criança durante a realização e também mostre a ela a 
importância e benefícios para o lar e para a família da tarefa realizada, no final 

pergunte se ela gostou de “brincar” de afazeres domésticos. 

RECURSO: Dispositivo eletrônico 
LINK PARA O VÍDEO: https://youtu.be/8N_Ytb2IKqk  

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DA SEMANA: BRINCAR,EXPLORAR E PARTICIPAR 



 


