
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

 
TURMA: Berçários II A/B/C                       SEMANA: 32 – 25 a 29 de outubro de 2021. 

PROFESSORES (AS): Áquila, Simone, Solange, Fátima, Paula, Andréia Retta, Andréia Pedroso, Fabiana, Gabriella, Gracielle, Elaine, Fabiane, Roselene, 
Gerisvaldo, Kátia, Sandra Bispo. 
TEMA: Semana da amizade (Meu amigo Bicho) 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

CAMPOS DE 
EXPERIÊNCIAS 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 
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Escuta, fala, 
pensamento e 

imaginação 

(EI02EF09) Manusear 
diferentes instrumentos e 
suportes de escrita para 
desenhar, traçar letras e 
outros sinais gráficos. 

ATIVIDADE: Quem é seu amigo? 
Estudos mostram que a amizade na infância é uma importante ferramenta para saúde emocional das crianças. Ter 
amigos, pode significar maior estabilidade emocional, desenvolvimento de empatia e de autoconfiança. A amizade age 
como um fator de proteção social, que traz benefícios à autoestima e ao bem-estar da criança. Na escola, por exemplo, 
ela facilita um melhor entrosamento, além de melhorar seu rendimento escolar. 
Desenvolvimento: Pergunte para a criança se ela tem amigos e, em seguida, pergunte “Quem é seu amigo?”. Após isto, 
peça para que a criança faça um desenho do melhor amigo dela. Para isto, entregue para ela uma folha de sulfite e giz 
de cera (se não tiver estes materiais, poderá substitui-los por outros de sua preferência). 
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Corpo, gestos 
e movimentos 

(EI02CG01) Apropriar-se de 
gestos e movimentos de 
sua cultura no cuidado de si 
e nos jogos e brincadeiras. 
(EI02CG03) Explorar formas 
de deslocamento no espaço 
(pular, saltar, dançar), 
combinando movimentos e 
seguindo orientações. 

ATIVIDADE: A dança dos Bichos 

Desenvolvimento: Vamos dançar? Organize um espaço adequado e convide à criança para se divertir com você 
assistindo ao vídeo da música: “Mundo Bita - De Estimação". Quando a música estiver tocando peça à criança para 
dançar, imitar os gestos e os movimentos de cada animal que aparece no vídeo da música. Aproveite esse momento 
prazeroso e feliz com a criança. 
Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=5TVsXxsFJps 
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Espaços, 
tempos, 

quantidades, 
relações e 

transformações 

(EI02ET07) Contar 
oralmente objetos, 
pessoas, livros, etc., em 
contextos diversos. 

Atividade: Amigo Bicho  
Desenvolvimento: Os animais domésticos são ótimos companheiros e amigos. Chame a criança para conversar sobre 
os bichinhos de estimação, quem são, como são, apresente imagens para a criança.  Fale dos animais e seus cuidados 
diários e no final faça com a criança a contagem de quantos animais vocês mencionaram. 
             
 

https://www.youtube.com/watch?v=5TVsXxsFJps
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Traços, sons, 

cores e 
formas 

(EI02TS03) Utilizar 
diferentes fontes sonoras 
disponíveis no ambiente 
em brincadeiras cantadas, 
canções, músicas e 
melodias.         

Atividade: Música “Amigo estou aqui” 
Desenvolvimento: Essa semana estamos trabalhando o Tema Amizade e por isso escolhemos a música “Amigo estou 
aqui, para mostrar para as crianças a importância de se ter amigos. Vamos danças e fazer os gestos da música usando 
chocalhos feitos de garrafa pet. Vai ser muito divertido!!! 
Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=I8isgrpa7mc 
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O eu, o outro 
e o nós 

(EI02EO05) Perceber que as 
pessoas têm características 
diferentes, respeitando 
essas diferenças. 

Atividade: Somos diferentes 
Desenvolvimento: Vamos conversar sobre as nossas amizades, explique para a criança que todas as pessoas são 
diferentes cada um com suas características físicas como a cor dos olhos, cabelos, pele, etc. Explique que somos 
diferentes, mas todos nós somos únicos e especiais, merecemos respeito, amor, carinho e cuidados. 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Brincar, participar, conviver, explorar, expressar e conhecer-se. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I8isgrpa7mc

