
 
                                                                                                                                                                  PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

               TURMA: BERÇÁRIO II 

                                                                                                                                    PLANO DE AULA SEMANAL DE:18/10 A 22/10 DE 2021 

PROFESSORES (AS): ANA PAULA, CRISTINA, ELISANGELA, FÁTIMA, JOANA, JOYCE, MARIA ZILDA, MEIRE E VALDECI. 

EDUCAÇÃO INFANTIL  
 
 

DIAS DA 
SEMANA 

CAMPOS DE 
EXPERIÊNCIAS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 
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“Escuta, Fala, 
Pensamento e 
Imaginação” 

(EI02EF03) - Demonstrar interesse e 
atenção ao ouvir a leitura de histórias e 
outros textos, diferenciando escrita de 
ilustrações, e acompanhando, com 
orientação do adulto-leitor, a direção 
da leitura. 

Vamos CONHECER! Essa semana falaremos sobre a Educação no Trânsito, através do brincar 
vamos apresentar alguns conceitos. Ainda na tenra (nova) idade devemos começar a 
conscientizar as crianças sobre a importância de respeitar as regras de Trânsito e assim 
formaremos futuros cidadãos responsáveis. 
ATIVIDADE: APRENDEDENDO NO TRÂNSITO. 
Em um ambiente acolhedor, coloque a criança sentada virada para o leitor e mostre a ela a 
história “Aprender sobre o Trânsito” – de Minéia Pacheco. Por meio do vídeo será possível a 
criança conhecer de formas divertidas, algumas regras de trânsito e perceber que essas regras 
fazem parte do cotidiano dela.            
 Link:  https://youtu.be/l78BVOJcbJU  
 Recurso: Aparelho de multimidia. 
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“Traços, Sons, 
Cores e 
Formas 

(EI02TS02) – Utilizar materiais 
variados com possibilidades de 
manipulação. 

EXPLORAR as possibilidades de criação e combinação de materiais diversos,  substâncias, 
objetos para criar desenhos, brinquedos e familiarizar com algumas situações do trânsito. 
ATIVIDADE: CONFECCIONAR UM SEMÁFORO. 
Utilizando os recursos que temos disponíveis em casa, separe papel (pode ser papelão, sulfite, 
cartolina etc.), canetinhas, ou giz de cera, ou tinta guache. Faça tres circulos, recorte e peça 
para a criança pintar cada circulo com as cores vermelha, amarela e verde. Feito o semáforo 
vamos fazer um momento de bate papo explicando o que cada cor do semáforo significa : 
Vermelha – Pare; Amarela – Atenção; Verde – Siga. 
 Recurso: Papel (papelão, sulfite, cartolina, etc) lápis ( de cor, canetinhas, giz de cera 

ou tintas guache), tesoura. 
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“Traços, Sons, 

Cores e 
Formas” 

(EI02TS02) – Utilizar materiais 
variados com possibilidades de 
manipulação 

EXPLORAR na atividade de hoje as possiblidades de transformações usando recursos 
recicláveis. Leva a criança aprender as regras do trânsito e de forma lúdica (brincadeira) cria 
novos brinquedos. 
ATIVIDADE: CONFECCIONAR UM CARRO. 
Utilizando recursos recicláveis separe um rolinho de papel higiênico (pode ser também de papel 
alumínio, e etc.), separe quatro (4) tampinhas de garrafas descartáveis (pode utilizar também 
botões). É importante a criança participar de todo o processo de criação. Com a ajuda do adulto 
pinte o rolinho com uma cor de preferência (pode usar tinta guache, giz de cera), utilizando uma 
cola coloque as tampinha ou botões dois de cada lado (semelhante aos pneus do carro). Pronto 
temos um carrinho. Agora vamos brincar com ele. 
 Recurso: Rolinho vazio descartável (papel higiênico, papel alumínio, etc.), 04 tampas 

descartáveis (garrafas pet, botões, etc.) giz de cera ou tinta guache (cor a escolher) e 
cola. 
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“Corpo, 

Gestos e 
Movimentos” 

(EI02CG02) – Deslocar seu corpo no 
espaço, orientando-se por noções 
como em frente, atras, no alto, 
embaixo, dentro, fora, etc. 

PARTICIPAR. A atividade de hoje vai levar a criança utilizar a imaginação no faz de conta de um 
circuito motor, onde a criança vai brincar colocando em pratica tudo que aprendeu até agora 
sobre a Educação no Trânsito. 
ATIVIDADE: CIRCUITO. 
Vamos utilizar o espaço disponível em casa, utilizando alguns móveis para serem os obstáculos, 
onde a criança terá que fazer os desvios. Também utilizaremos o semáforo e o carrinho que foi 
confeccionado pela criança. A criança pode utilizar o carro confeccionado como transporte e 
seguindo o caminho preparado deve-se desviar dos obstáculos e o adulto pode ir apresentando 
ao longo do percurso o semáforo, a cada círculo apresentado a criança deve obedecer ao que o 
mesmo pede. (Siga, Atenção, Pare), 
 Recurso: espaço disponível e objetos confeccionados na semana. 
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“Traços, Sons, 

Cores e 
Formas” 

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

BRINCAR ao som de uma linda melodia que enfatiza as regras de trânsito que até aqui 
aprendemos. A música estimula a criatividade e melhora a autoestima. 
ATIVIDADE: VAMOS DANÇAR! 
Arrume um espaço livre, onde a criança possa assistir ao vídeo e dançar ao ritmo da música 
“Sobre o Trânsito” – Elias Becky. Dance e repita a canção quantas vezes forem desejadas. A 
dança desenvolve fisicamente e psicológicamente. 
 Link: https://youtu.be/EdffX059pTQ  
 Recurso: Aparelho de multimidia. 

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

 


