
 

PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Berçário IA e Berçário IB 

SEMANA 28: de 27/09/21 a 01/10/21 

PROFESSORES: Célia, Elaine, Helena, Maria, Renata e Teresa/ Fran, Goreti, Luci Ana, Mirian, Najara e Rosângela 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
DIAS DA 
SEMANA

  

CAMPOS DE 
EXPERIÊNCIA   

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAGEM E   

DESENVOLVIMENTO  
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS  

 
2º FEIRA 

Escuta,Fala, 
Pensamento e 
Imaginação 
 

 

(EI01EF03) 
Demonstrar interesse ao 
ouvir historias lidas ou 
contadas, observando 
ilustrações e os 
movimentos de leitura do 
leitor do adulto- leitor 
(modo de segurar e de 
virar as paginas) 
 

Reunir a família em um ambiente da casa bem confortável e junto com a criança 
assistirem ao vídeo infantil (A Árvore sem Folhas) indicado no link abaixo, enquanto 
assiste, o adulto deverá explicar para criança a amar e cuidar da natureza, é um passo 
muito importante para  
Preservar o futuro do nosso planeta. 

 
3º FEIRA 

Corpo, gestos e 
Movimentos 

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

A dança da árvore é uma atividade que proporciona a interação da criança com estímulos 
corporais e para participar é bem simples e divertido, assistindo ao vídeo indicado no link 
abaixo o responsável junto com a criança deverá cantar, dançar fazer gestos 
movimentando o corpo. 
 

 
4º FEIRA 

Corpo, gestos e 
Movimentos 

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

Vamos brincar!! O responsável deverá organizar um lugar de sua preferência para 
brincadeira, desde que você crie alguns obstáculos, assim como a natureza enfrenta 
obstáculos para sobreviver, nós também não somos diferentes. Crie um circuito com 
almofadas, cadeiras para passar por baixo, corda em zig-zag, cobertor, etc. Então, peça 
para a criança passar por cima, por baixo desse circuito. Observe atentamente se ele 
entendeu o que é para fazer, observe como ele enfrentará esses desafios ( se chorou, se 
foi sem medo e confiante, se parou na metade e pediu ajuda) entre outras reações que 
possam ter. Divirtam se até a próxima. 



 

 
5º FEIRA 

 

 
 
 
 
Espaços, Tempos, 
Quantidades, 
Relações e 
Transformações. 
 
 
 
. 

 
 
 
 
(EI01ET03)  
Explorar o ambiente pela 
ação e observação, 
manipulando, 
experimentando e 
fazendo descobertas 

Responsável pela criança irá propor um passeio no quintal de casa, bosque, parque ou 
nas ruas do bairro. E juntos irão procurar folhas de diferentes texturas e tamanhos para 
levar para casa e iniciar a atividade de colagem das folhas, com o material que tiver em 
casa, sulfite, cartolina ou folha de caderno, com lápis ou giz de cera desenhar uma árvore 
auxiliar a criança pintar depois colar as folhas na copa da árvore . 
 

 
6º FEIRA 

 
 
 
 
Espaços, Tempos, 
Quantidades, 
Relações e 
Transformações. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(EI01ET03)  
Explorar o ambiente pela 
ação e observação, 
manipulando, 
experimentando e 
fazendo descobertas 

O responsável irá conversar com a criança sobre a importância das árvores, da natureza 
e a preservação do meio ambiente. Dizendo para a criança que é através da natureza 
que conseguimos respirar ar puro, e que não devemos cortas as árvores e nem jogar lixo 
na natureza. Desta forma vamos praticar essa reflexão convidando a criança a plantar 
algumas sementes, utilizando materiais reciclados. Podem ser em uma garrafa em PET 
ou copo o que tiver disponível em casa. Colocar as sementes escolhidas, que podem ser 
de flores, de árvores, feijão, etc., o importante é que eles coloquem a mão na terra e 
todos os dias coloquem água na plantinha. Observação: se não tiver espaço em casa, 
coloque algodão molhado num potinho de plástico ou copinho descartável e um grão de 
feijão ou girassol para que a criança acompanhe o desenvolvimento da plantinha 

 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DA SEMANA: Conviver, Participar, Explorar, Expressar, Brincar e conhecer-se 

 

  



PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

              TURMA: Berçário IC e Berçário ID 

SEMANA 28: de 27/09/21 a 01/10/21 

PROFESSORES: Célia, Elaine, Helena, Maria, Renata e Teresa/ Fran, Goreti, Luci Ana, Mirian, Najara e Rosângela 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
DIAS DA 
SEMANA

  

CAMPOS DE 
EXPERIÊNCIA   

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAGEM E   

DESENVOLVIMENTO  
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS  

 
2º FEIRA 

O Eu, o Outro e o 
Nós. 
 

(EI01EOO4)  
Comunicar necessidades, 
desejos e emoções, 
utilizando gestos, 
balbucios, palavras. 

Fazer a Leitura do livro Primavera da Lagarta da Ruth Rocha, e ou assistir o vídeo 
indicado. 
Em seguida perguntar para a criança as cores, e o que aconteceu com a Lagarta. 
 

 
3º FEIRA Traços, Sons, Cores 

e Formas.  
 
 

(EI01TS02)  
Traçar marcas gráficas, 
em diferentes suportes, 
usando instrumentos 
riscantes e tintas. 

Confecção da borboleta da história (Primavera da Lagarta da Ruth Rocha). 
Para essa atividade vamos usar papeis, papelão ou retalhos e pregadores. 
Fazer dobraduras com os papeis e prender nos pregadores que podem ser pintados com 
tinta guache ou giz de cera de qualquer cor. 

 
4º FEIRA 

Espaços, Tempos, 
Quantidades, 
Relações e 
Transformações. 
 

(EI01ET05)  
Manipular materiais 
diversos e variados para 
comparar as diferenças e 
semelhanças entre eles. 

Fazer um passeio com a criança no entorno da sua casa ou jardim ou quintal e colher 
folhas, flores, gravetos para fazer uma colagem no desenho de uma arvore feita pelo 
responsável, utilizando papel giz de cera e cola. 
 

 
5º FEIRA 

 

Corpo, Gestos e 
Movimentos. 

(EI01CG02) 
Experimentar as 
possibilidades corporais 
nas brincadeiras e 
interações em ambientes 
acolhedores e 
desafiantes. 

Dançar, cantar ouvindo música e assistindo o vídeo musical Dia da Árvore e fazer as 
coreografias que a música pede. 
 
 



 
6º FEIRA 

Traços, Sons, Cores 
e Formas. 

(EI01TS02)  
Traçar marcas gráficas, 
em diferentes suportes, 
usando instrumentos 
riscantes e tintas 

Fazer uma árvore com recortes de papel. 
Para essa atividade vamos precisar de tinta guache, cola, pincel ou rolinho, folha de 
sulfite ou outro papel que tiver disponibilidade. 
Carimbar na folha o antebraço e a mão da criança, utilizando tinta guache, esperar secar 
e enquanto seca pedir para a criança rasgar papeis para colar no topo da árvore. 
 

 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DA SEMANA: Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar e Conhecer-se. 

 

 


