
 

PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

                                                                                                                                         

  TURMA: BERÇÁRIO II                                                                                                                                  DATA: 25 a 29 DE OUTUBRO DE 2021 

 

PROFESSORES(AS):  Alessandra, Eliene, Ivani Cleide, Joziene, Maria e Miriam 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

EXPERIÊNCIAS DIVERTIDAS 

DIAS DA 
SEMANA 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA
-FEIRA  
25/10 

 
Campo de experiência: Traços, sons, cores e formas. 
 
 (EI02TS02) Utilizar materiais variados com 
possibilidades de manipulação(argila, massa de 
modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, 
formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATIVIDADE: PINTANDO O SETE NO GELO 

Essa semana poderia chamar-se  semana dos porquês 
(??????????????) 
Nessa idade as crianças têm uma curiosidade natural, ou seja, veem o 
mundo de forma peculiar, cujas experiências vividas no cotidiano, por 
meio do brincar são sempre oportunidades para aprender. Vale ressaltar 
que a criança aprende se divertindo! 
O contato com experimentações do mundo natural e suas 
transformações, encanta os pequenos. É oportuno para aumentar o 
vocabulário, desenvolver novas percepções sobre fatos, do mundo 
natural que o cerca. 
Depois de aguçar a curiosidade, enfim deixá-los curiosos, convidamos 
vocês adultos/responsáveis para mais um tema incrível "experiências" o 
qual as crianças adoram e aprendem de verdade! 
Você vai precisar de:  
Sal, bandejas com bordas, bloco de gelo ( do tamanho e forma  que 
preferir, se quiser poderá usar gelo de forminha do próprio congelador), 
corante alimentício ou tinta guache (quanto mais cores tiver, fica um 
efeito visual lindo! Atenção! Se for usar bloco gelo, é melhor fazer um dia 
antes. 
Passo a passo: Coloque os cubos de gelo na bandeja e chame a criança 
para a diversão! Ela deve salpicar o sal sobre o gelo, espalhe bem e 
observe como ele vai abrindo fendas no gelo. Vá adicionando gota a gota 
de tinta, ela penetra nas aberturas do gelo, provocado pelo sal. No final 
surte um efeito magnífico! Parece pedra preciosa. 



TERÇA-
FEIRA 
26/10 

Campo de experiência: O eu, o outro e o nós  

 
Objetivo: ( EI02EO07) Resolver conflitos nas interações 
e brincadeiras, com a orientação de um adulto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATIVIDADE: ESTRELA MÁGICA 

 
Hoje vocês irão fazer uma estrela mágica e para isso irão 
precisar dos seguintes materiais: 5 palitos de dente, 1 prato 
ou refratário e um pouquinho de água.  
Primeiramente mostre para a criança os materiais que 
vocês irão utilizar explicando a ela que trata-se de uma 
experiência ( uma mágica), que precisa da ajuda dela para 
que aconteça, assim a atividade ficará mais lúdica e 
divertida.  
Quebre os palitos de dente ao meio mas sem separá-los em 
duas partes, deixando-os no formato da letra V. 
Depois coloque-os no fundo do prato arrumando um ao lado 
do outro, bem juntinhos.  
Peça para a criança jogar cuidadosamente um pouquinho 
de água em cima dos palitos. 
Vocês verão os palitos se mover e transformar em uma 
linda "Estrela mágica". 
 

QUARTA
-FEIRA 
27/10 

 
Campo de Experiências: O eu o outro e o nós    
 
 Objetivos de Aprendizagem: (EI02EO03) Compartilhar 

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

ATIVIDADE: GARRAFA MÁGICA 
 
 A experiência de hoje será uma garrafa mágica. 
Para fazer vocês irão precisar de quatro garrafas, água, de 
tinta guache e algodão. Antes de chamar a criança coloque 
um pouco de tinta guache na tampinha e coloque um 
algodão em cima, coloque água na garrafa. 
Chame a criança e explique que iremos fazer uma 
experiência peça para a criança sacodir a garrafa e 
acontecerá a mágica da água de ficar colorida. 
 

QUINTA-
FEIRA 
28/10 

 
Campo de experiência: Espaços, tempos, quantidades, 

relações e transformações. 
 
Objetivo de Aprendizagem: (EI02ET05) Classificar 
objetos, considerando determinado atributo (tamanho, 
peso, cor, forma etc). 
 
 
 
 
 
 
 

ATIVIDADE: ENCHENDO BALÕES 
Dando continuidade ao tema "Experiências Divertidas", 
preparamos uma atividade bem fácil e divertida para as 
crianças que além de estimular a atenção e concentração, 
aguça ainda mais a curiosidade dos pequenos. 
Vamos precisar de: 
*01 balão; 
*04 colheres pequenas de bicarbonato; 
*1/2 copo de vinagre; 
*Uma garrafa plástica; 
*01 funil. 
É interessante apresentar todos os materiais que será 
utilizado na atividade, e durante o experimento vá 
conversando com a criança deixando-a na expectativa do 



que irá acontecer. 
- Coloque o vinagre dentro da garrafa; 
- Com o funil coloque o bicarbonato dentro do balão, se não 
tiver funil improvise fazendo um cone com papel; 
- Prenda a boca do balão no gargalo da garrafa. 
Quando estiver tudo pronto, chame a atenção da criança 
deixando o bicarbonato cair sobre o vinagre. Peça que ela 
observe como o balão vai enchendo à medida que o 
bicarbonato cai sobre o vinagre. 
Sugerimos que preparem mais um balão, as crianças com 
certeza vão querer repetir a experiência. 
 

SEXTA-
FEIRA 
29/10 

 
Campo de Experiências: Espaços, Tempos, 
Quantidades, Relações e Transformações. 
 
 Objetivos de Aprendizagem: Utilizar conceitos básicos 
de tempo ( agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, 
amanhã, lento, rápido, depressa, devagar) (EI02ET06) 
 
 
 
 
 
 
 

ATIVIDADE: DEDO MÁGICO 
 
Durante toda a semana falamos sobre "Experiências" e para 
deixar esse tema ainda mais divertido, estamos sugerindo 
uma atividade, na qual  a criança terá a oportunidade de 
participar de um experimento científico divertido e que irá 
ensinar a importância da higienização das mãos. Vamos 
começar!  
Para a atividade de hoje você irá precisar de prato, água, 
detergente e algum tempero que bóie na água ( orégano, 
pimenta-do-reino, canela em pó, cominho etc).  
Primeiramente coloque um pouco de água em um prato e 
em seguida um punhado de orégano ( Pimenta do reino, 
cominho, canela em pó, etc), formando uma mistura. Depois 
o responsável irá pedir para a criança mergulhar o dedo na 
mistura e retirar logo em seguida. Neste momento ela irá 
observar que o dedo saiu cheio de orégano.  O responsável 
deverá lavar o dedo da criança retirando todo o orégano.  
Em seguida, pingar algumas gotas de detergente na ponta 
do dedo da criança e pedir para ela mergulhar novamente 
na mistura do prato, observando a mágica acontecer. Neste 
momento o orégano irá se espalhar para a borda do prato. 
Explique para a criança que o sabão foi o responsável pela 
reação química e por isso é muito importante lavar as mãos 
com água e sabão sempre para matar os germes e as 
bactérias. Permita que a criança participe ativamente da 
experiência, pois a atividade proporcionará grandes 
descobertas. 



 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:_ Traços, sons, cores e formas; O eu, o 

outro e o nós; Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações; 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________ 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Brincar, explorar, participar, expressar, 

conviver e conhecer-se. 

PROJETO LEITURA: Re conta uma história: A visita 

LINK DA HISTÓRIA: https://youtu.be/0vn_YPh7Um8  

● Atividade do dia 25/10 embasada na página 76 do Currículo Municipal 

● Atividade do dia 26/10 embasada na página 65 do Currículo Municipal 

● Atividade do dia 27/10 embasada na página 75 do Currículo Municipal 

● Atividade do dia 28/10 embasada na página 75 do Currículo Municipal 

● Atividade do dia 29/10 embasada na página 43 do Currículo Municipal 

 

 

 

https://youtu.be/0vn_YPh7Um8

