
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA:Berçário IIA e Berçário IIB 

SEMANA 26:13 a 17 de setembro 

PROFESSORES: Cristiane, Ellen, Francisca, Glauce, Ivanilde, Luciana, Maria Aparecida, Maria de Lourdes, Marlene, Marisa, 

Mariza e Vanessa. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
DIAS DA 
SEMANA

  

CAMPOS DE 
EXPERIÊNCIA   

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAGEM E   

DESENVOLVIMENTO  
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS  

 
 
 

2º FEIRA 

Corpo, gestos e 
movimentos.  

 
 

(EI02CG02)  
Deslocar seu corpo no 
espaço, orientando-se 
por noções como em 
frente, atrás, no alto, 
embaixo, dentro, fora 
etc., ao se envolver em 
brincadeiras e atividades 
de diferentes naturezas. 

Em cima e embaixo. A atividade de hoje contribui para o desenvolvimento da 
memorização, da coordenação motora, estimula a observação, a concentração e a 
percepção visual. Convide a criança para uma brincadeira, se possível em família, ao 
som da musica no link abaixo façam movimentos com os braços sugeridos pela música 
(pra cima, pra baixo, para um lado/ para o outro), em seguida organize propositalmente 
alguns objetos do cotidiano da criança: em cima e  embaixo da mesa. E de maneira 
divertida peça para a criança identificar os objetos que estão embaixo da mesa.  
 

 
 
 
 

3º FEIRA 

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). 

Hoje vamos aprender brincando o conceito "dentro e fora".  Coloquem bambolês ou 
caixas de papelão no chão ou façam figuras fechadas (círculos, quadrados) no chão 
utilizando fita, giz de lousa ou até mesmo barbante.  
Coloque a música dentro e fora (segue o link) para tocar, enquanto toca estimule a 
criança a seguir o comando: "Agora dentro, agora fora..." dance com ela e divirtam-se no 
ritmo da música. 
Essa brincadeira favorece o desenvolvimento da coordenação motora, habilidades 
corporais, habilidades cognitivas e visuais, além de noções de espaço, lateralidade, 
distância e direção, estimulando a atenção, concentração e percepção. Segue o link: 
https://www.youtube.com/watch?v=GuK3brB3Vcw 

 
4º FEIRA 

Espaços, tempos, 
quantidades, 
relações e 
transformações. 

(EI02ET05) Classificar 
objetos, considerando 
determinado atributo 
(tamanho, peso, cor, 

Temática : "Conceitos matemáticos" 
Materiais : - pares de meias ( da criança, dos pais e se tiver de  mais algum morador  na 
casa) –varal (opcional) -prendedores (opcionais) -cesto (opcional). Estratégia da 
aprendizagem: Pareamento de meias - Para fazer esta atividade converse com a criança 



 forma, etc.) 
 

que alguns objetos são utilizados aos pares (sapatos, meias, luvas e brincos.). Estenda 
um varal em um local que fique ao alcance da criança e coloque no varal um pé de cada 
meia pendurada. Peça que a criança ache o outro pé e pendure-o formando o par. Caso 
prefira poderá também fazer a atividade esparramando um pé de cada meia na mesa  e 
colocar as demais em um cestinho onde a criança retirará um por um achando seu par. 
Realizando essa atividade podemos trabalhar tanto a vida prática por ajudar o adulto nas 
tarefas diárias como podemos trabalhar vários conceitos como:Igual ou diferente. As 
cores.  Os tamanhos: coloque pares de meias dos distintos membros da família. O 
conceito de pertencimento: Quais pares são seus? Quais são meus? Entre outros... 
Quantidade: Quantos pares há aqui? Trabalhando assim a autonomia dela, sempre 
questionando e permitindo refletir sobre o que está realizando. 

 
5º FEIRA 

 

Escuta, Fala, 
Pensamento e 
Imaginação. 

(EI02EF04) Formular e 
responder perguntas 
sobre fatos da história 
narrada, identificando 
cenários, personagens e 
principais 
acontecimentos. 

Temática: Conceitos Matemáticos.               
Momento da história: O ambiente e as experiências que a criança vive em seu dia a dia 
tem grande influência no seu desenvolvimento e o hábito da leitura em família ajuda no 
desempenho escolar, contribuindo para a aprendizagem ao longo da vida. 
Estratégia de aprendizagem: O responsável deverá escolher um espaço agradável da 
casa e contar para a criança a história “Um elefante se balança,” após mostre as 
imagens e peça para ela recontar a história. Em seguida pergunte: Qual o nome dos 
animais que aparecem na história? Quantas patas têm o elefante? Quem é mais 
pesado, a formiga ou o elefante? Segue o livro em PDF. 
 

 
6º FEIRA 

Corpo, gestos e 
movimentos. 

(EIO2CGO2)  
Deslocar seu corpo no 
espaço, orientando-se 
por noções como em 
frente, atrás, no alto, 
embaixo, dentro, fora 
etc., ao se envolver em 
brincadeiras e atividades 
de diferentes naturezas.  

Atividade: arremesso com os pés 
Material: toalha ou tapete, brinquedos ou objetos de diversos tamanhos, cesto (opcional). 
Estratégia de aprendizagem: Primeiramente, estenda a toalha ou tapete no chão para a 
criança deitar. 
O cesto (opcional) será colocado próximo à cabeça da criança e os brinquedos deverão 
estar dispostos enfileirados próximos aos pés. Com os pés, e sem o auxílio das mãos, a 
criança deverá pegar os brinquedos, um por vez, e colocá-los dentro do cesto. Pode ser 
feito uma pequena competição em família. 
Essa brincadeira tem como objetivo estimular a coordenação motora, equilíbrio e 
agilidade da criança, bem como a contagem dos objetos. Agora é só se divertir! 

 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DA SEMANA: Brincar / Participar / Expressar / Explorar. 

 



 

 

 

PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Berçário IIC e Berçário IID 

SEMANA 26: 13 a 17 de setembro 

PROFESSORES: Ana Caetano, Ana Paula, Elisabete, Kelly, Rosely/Ana Clayde, Cassia, Kenia, Luane, Noeli, Rosangela Moreira, 

Vanessa Aline. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
DIAS DA 
SEMANA

  

CAMPOS DE 
EXPERIÊNCIA   

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAGEM E   

DESENVOLVIMENTO  
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS  

 
2º FEIRA Espaços, tempos, 

quantidades, 
relações e 
transformações.  

 

 

 
 

 (EI02ET01)  
Explorar e descrever 
semelhanças e        
diferenças entre as 
características e 
propriedades dos objetos 
(textura, massa, 
tamanho).      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“PEQUENO BOTÂNICO”. 

“O renascimento das flores, belas como nunca, lembra ao coração a beleza de estar 
vivo e a certeza de que tudo pode ser superado”. 
Vamos dar um passeio, mas com muita segurança, não se esqueçam da máscara, pois 
devemos continuar a seguir todos os protocolos de segurança! 
O responsável acompanhará a criança e pedirá para que ela observe as plantas e 
árvores durante o passeio e que colete uma variedade de folhas verdes ou secas que 
caíram das árvores (levem uma sacolinha).O responsável também poderá conversar 
com a criança a respeito da chegada da primavera que será no dia 22/09, explicando 
que nela tudo fica mais colorido, pois as árvores florescem assim como algumas 
plantas.Permitirá que a criança toque nas árvores e sinta a sua textura (áspero, liso, 
macio), e que sinta também o cheiro das flores, falará a respeito do tamanho das 
árvores uma em comparação a outra. Ao chegarem a casa coloque sobre uma 
superfície o que coletaram e explique à criança as diferentes formas, cores, tamanhos e 
texturas das folhas. 

 Agora vamos fazer arte! Com uma folha de sulfite, papel craft, cola e giz de cera (ou o 
que tiverem disponível), poderão criar lindos animais (ou o que a imaginação permitir) 



 com as folhas. 

 
3º FEIRA 

Escuta, fala, 
pensamento e 
imaginação. 

(EI02EF04) 
Formular e responder 
perguntas sobre fatos da 
história narrada, 
identificando cenários, 
personagens e principais 
acontecimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Os poemas e poesias contribuem para o desenvolvimento da sensibilidade estética, 
construindo uma ponte entre a criança, o mundo real e o simbólico. 
Esses atributos são essenciais para que as crianças aprendam a atribuir significado às 
coisas e representá-las através da expressão artística.                            

“AS BORBOLETAS”. 
O responsável irá ler para a criança a poesia “As Borboletas” de Vinícius de Moraes. Em 
seguida, ajudará a criança a explorar a identificação das cores das borboletas e 
associar as mesmas com objetos, e a partir disso, o adulto pedirá para a criança 
observar, por exemplo: o azul do céu, o amarelo do sol, o verde das árvores, o branco 
das nuvens, etc. (pode ser em livros ou gravuras). 
Com isso a criança ficará mais atenta ao universo colorido que está ao seu redor e 
conseguirá fazer associações de cores e objetos. 

 
4º FEIRA 

 
O eu, o outro e o 
nós. 
 
 
 
 
 

(El02EO03)  
Compartilhar os objetos e 
os espaços com crianças 
da mesma faixa etária e 
adultos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

“A primavera caracteriza-se por ter dias mais longos e noites mais curtas, é considerada 
como a estação mais importante do ano para preparar a terra e cultivá-la, conseguindo 
melhores resultados na colheita de árvores frutíferas, ornamentais e legumes. Isso 
porque é uma época do ano em que se aproxima a chuva”. 

“CARIMBANDO A NATUREZA”. 
 Vamos carimbar? 

  Para isso será preciso separar alguns materiais recicláveis como: garrafas PET, rolos 
de papel higiênico ou de papel toalha, rolhas de cortiça, tampinhas de garrafa e outras, 
tinta de diversas cores, papel craft, sulfite ou o que tiver em casa. 
 Utilizando os objetos reciclados que separou, o responsável e a criança brincam de 
carimbar a natureza molhando os objetos na tinta e depositando no papel escolhido, 
criando assim o desenho de árvores, flores, animais, insetos ou o que a imaginação 
permitir. 
(Adaptado do Livro Cadê? Achou! -Página 137-manipulação de materiais com diversas 
texturas). 



 
5º FEIRA 
 

Corpo, gestos e 
movimentos. 

(EI02CG05)  
Desenvolver 
progressivamente as 
habilidades manuais 
adquirindo controle para 
desenhar, pintar, rasgar, 
folhear entre outros. 

“Os insetos são um ótimo projeto de criação de primavera para as crianças fazerem”. 
"JOANA, JOANINHA". 

Sendo assim, hoje confeccionaremos uma joaninha. Precisaremos de: papel em 
vermelho e preto (e apenas um pouco de branco), tesoura, cola caneta ou canetinha na 
cor preta. 
Corte um círculo de papel vermelho e tiras na mesma cor, pegue as tiras e vá colando 
no círculo como na imagem abaixo, até que o círculo se cubra. 
Corte os pontos no papel preto (como na imagem) e poderá utilizar um molde. Corte 
também meio círculo para a cabeça e as duas antenas. Corte os olhos em papel branco 
e pinte o meio com a caneta ou canetinha preta. 
Feito isso, cole os olhos e as antenas na cabeça e a cabeça ao corpo da joaninha. Se 
preferir poderá fazer o outro modelo de joaninha utilizando rolos de papel higiênico ou 
de papel toalha. Deixamos as imagens disponíveis. 
Ótima atividade a todos e não se esqueçam de compartilhar conosco! 

 

 
6º FEIRA 

Escuta, fala, 
pensamento e 
imaginação. 

 (EI02EF04)  
Formular e responder 
perguntas sobre fatos da 
história narrada, 
identificando cenários, 
personagens e 
principalmente 
acontecimentos. 

 "Contar histórias para as crianças também contribui para o desenvolvimento da 
linguagem — uma vez que amplia o universo de significados da criança — e do hábito da 
leitura, de vital importância na educação infantil. com isso, ajuda no desenvolvimento da 
criatividade e raciocínio lógico da criança". 

"CONTA PRA MIM!" 
O responsável convida a criança para um lugar calmo e irá contar para ela a história “A 
Primavera da Lagarta” de Ruth Rocha, disponibilizado em PDF. Em seguida realizará 
com a criança uma retomada dos acontecimentos: 
Do que fala a história? Quais animais ou insetos participaram dela e qual é a cor de cada 
um? Qual é a cor das flores que apareceram na história? 
E no final o responsável deverá perguntar para a criança: no que se transformou a 
lagarta?  
Boa leitura e não se esqueça de fazer o registro e compartilhar conosco! 

 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DA SEMANA: Explorar / Participar / Brincar / Expressar / Conviver. 

 


