
                                                                                                       PLANO DE AULA SEMANAL - 2021  

                                                                                                         TURMA: BERÇÁRIO IA 

                                                                                                          PLANO DE AULA SEMANAL DE       04/10    A   08/10   DE    2021. 

PROFESSORES: Abiúde, Alessandra, Ednéia, Rosana, Virgínia  

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

DIA DA  
SEMANA 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO. 

 

ESTRATÉGIAS/CONTRIBUIÇÕES 
DIDÁTICAS. 
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CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS  

 

 

 

(EI01CG01) 

Movimentar as partes do corpo para 
exprimir corporalmente emoções 
necessidades e desejos.  

Em comemoração ao “dia da criança”, vamos 
proporcionar para nossos pequenos uma 
semana bem agradável e repleta de 
brincadeiras. Para iniciarmos, vamos assistir 
ao vídeo com a música comemorando o dia 
das crianças. Assista ao vídeo  
acompanhando a música batendo palminhas e 
mexendo o corpinho.  

Link: https://youtu.be/PyYXqrgJKKA 

        Feliz dia das crianças  

                                       

                                                                   

 

https://youtu.be/PyYXqrgJKKA
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O EU, O OUTRO, O NÓS  

 

 

 

(EI01EO02) 

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

 

Hoje vamos brincar de jogar bola. Brinque com 
a criança estimulando-a a jogar ou chutar a 
bola. Toda criança gosta muito desta 
atividade. É muito importante para seu 
desenvolvimento cognitivo e motor.                
Material: bola.                                                        
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TRAÇOS, SONS, CORES, E 
FORMAS  

 

 

 

 

(EI01TS05) 

Imitar gestos, movimentos, sons, 
palavras de outras crianças e 
adultos, animais, e objetos da 
natureza.  

Vamos brincar de fazer caretas? Sente-se com 
a criança em frente ao espelho e brinque de 
fazer caretas, diga-lhe: vamos fazer carinha de 
bravo; vamos fazer carinha feliz; vamos fazer 
carinha de triste. E  assim vá  brincando e 
usando sua imaginação. Faça as caretas para 
que a criança  imite seus gestos.                     
Material: espelho.  
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ESCUTA, FALA, PENSAMENTO 
E IMAGINAÇÃO  

 

 

 

 

(EI01OE05) 

Imitar as variações de entonação e 
gestos realizados pelos adultos, ao 
ler histórias e ao cantar.  

Vamos assistir ao vídeo com a música Seu 
Lobato. Cante com a criança imitando os 
animaizinhos que aparecem na música. Você 
pode também, após assistir  ao vídeo  cantar a 
música  incluindo outros animais. 

Link: https://youtu.be/3r4cadv1Cmw 

        Seu Lobato – Galinha pintadinha  

  

https://youtu.be/3r4cadv1Cmw
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ESPACOS, TEMPOS, 
QUANTIDADES, RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES 

(EI01ET03) 

Explorar o ambiente pela ação e 
observação, manipulando, 
experimentando e fazendo 
descobertas.  

 

 

Vamos brincar com bolinhas de sabão? 
Brinque com a criança fazendo as bolinhas de 
sabão. Incentive-as a pegar as bolinhas para 
que a criança observe e descubra que as 
bolinhas são  bem leves, flutuam e estouram 
facilmente.                                                       
Material: água,  detergente, copo plástico e  
canudinho.  

 

 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DA SEMANA:  CONVIVER, BRINCAR, PARTICIPAR, EXPLORAR,  EXPRESSAR-SE,  
CONHECER-SE.  

 



 
 

 

 
PROFESSORES: MARIA, SIRLENE, VIVIANE, CIBELE 

TURMA: BERÇÁRIO IB 

 
PLANO DE AULA SEMANAL DE 04 A 08 DE OUTUBRO 2021 

 

 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 

 
DIAS DA 
SEMANA 

 
CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

 

 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

 

SEGUNDA 

 

 
Corpo, gestos 

 

(EI01CG03) 

 Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e 

animais. 

Semana da Criança 

 
1- Vamos assistir o vídeo " Bebê Tubarão dança. 

2- Depois de assistir o vídeo vamos dançar e cantar 

imitando os movimentos do vídeo. 

Bom divertimento! 

 

 

 
Link: https://youtu.be/XqZsoesa55w 

FEIRA   

 e movimentos  

 
TERÇA 
FEIRA 

 

Corpo, gestos 

e movimentos 

 
(EI01CG05) 

Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, 

ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes 

materiais e objetos 

Brincadeira Bola no Balde. 

Como brincar: 

Usando bola e balde, a idéia é que a criança acerte a 
cesta, jogando a bola dentro do balde. O ideal é variar o 
tipo de lançamento (longe, perto, alto, baixo, mão direita e 

esquerda, com as duas mãos, etc). Tente todas as opções, 
ok? 

https://youtu.be/XqZsoesa55w


   Bom divertimento! 

 

 

 

 
QUARTA 

FEIRA 

 
Corpo, gestos 

e movimentos 

 
(EI01CG02) 

Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e 

interações em ambientes acolhedores e desafiantes. 

Brincadeira Pirâmide de Latas 

 
Como brincar: 

Basta empilhar as latas e deixar a criança derrubar tudo 

jogando a bolinha. Façam várias vezes essa atividade 

variando também a distância e etc. Use qualquer tipo de 

lata que tiver disponível (de molho de tomate, refrigerante, 

milho, achocolatado, etc). 

 

 
 

 

 
QUINTA 
FEIRA 

 

Espaços, 

tempos, 

quantidades, 

relações e 

transformações 

(EI01ET03) 

Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, 

experimentando e fazendo descobertas. 

Brincadeira com Massinha de Modelar 

 
É só disponibilizar massinha de modelar para a criança e 

deixar ela usar e abusar da criatividade! Podemos 

perguntar o que ela pretende criar! E depois é claro elogiar 

a arte dos pequenos. 



   
 

 

Receita caseira massa de modelar: 
 

INGREDIENTES 

1 xícara de farinha de trigo 
4 colheres de sal 
1 embalagem de suco ou gelatina 
150 ml de água quente 
1 colher de óleo. 
 

INSTRUÇÕES 
Misture os ingrediente secos. 

Coloque a colher de óleo na água quente e vá adicionando 
essa mistura aos poucos nos ingredientes secos até dar o 
ponto de massinha, até desgrudar das mãos. 

 

 
SEXTA 
FEIRA 

 

Escuta, fala, 

pensamento e 

imaginação 

(EI01EF06) 

Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, 

gestos, balbucios, fala e outras formas de expressão. 

Tralalá 

 
1- Vamos assistir o vídeo " Tralalá". 

2- Depois de assistir o vídeo vamos dançar e cantar 

imitando os movimentos do vídeo. 

3- Em seguida cantar e gesticular novamente sem o auxílio 

do celular. 

Bom divertimento! 



   
 

 

 
Link: https://youtu.be/BqW61LcG9Vk 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DA SEMANA: CONVIVER, BRINCAR, PARTICIPAR, EXPLORAR, EXPRESSAR E CONHECER-SE. 

 

https://youtu.be/BqW61LcG9Vk

