
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Berçário IA e Berçário IB 

                  SEMANA 30: 13 a 14/10/2021 

PROFESSORES: Célia, Elaine, Helena, Maria, Renata, Teresa, Fran, Goreti, Luci Ana, Mirian, Najara e Rosângela 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
DIAS DA 
SEMANA

  

CAMPO DE 
EXPERIÊNCIAS   

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAGEM E   

DESENVOLVIMENTO  
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS  

 
2º FEIRA  

  
Ponte 

 
3º FEIRA 

   
Feriado 

 
4º FEIRA Escuta, Fala, 

Pensamento e 
Imaginação 

 

 

 

(EI01EF03) 
Demonstrar interesse ao 
ouvir histórias lidas ou 
contadas, observando 
ilustrações e os 
movimentos de leitura do 
leitor do adulto- leitor 
(modo de segurar o 
portador e de virar as 
páginas) 
 

Essa semana está voltada para o Dia das Crianças, então, vamos começar nossa 
atividade apresentando para a criança a história do chapeuzinho vermelho. 
Convide a criança para assistir ao vídeo – a história do chapeuzinho vermelho e 
enquanto assiste, o responsável deverá interagir com a criança, repetindo os nomes dos 
personagens, falando que o chapeuzinho vermelho é uma menina que usa um capuz 
vermelho, mora com a sua mãe, e que ela foi desobediente, não escutou a sua mãe e foi 
pelo caminho perigoso para casa da sua avó, o caminho da floresta. É importante que 
desde cedo o adulto converse com a criança, explicando sobre a importância de respeitar 
e seguir os conselhos das pessoas que convivem diariamente com ela. 

 

 
5º FEIRA 

 

 

Corpo, Gestos e 

Movimentos. 

 

(EI01CG03) 

Imitar gestos e 

movimentos de outras 

crianças, adultos e 

animais. 

Hoje a atividade será bem divertida, coloque a música do chapeuzinho vermelho de 
acordo com o link abaixo e convide a criança para dançarem juntas. Enquanto estão 
dançando cante a música para a criança e estimule nos movimentos corporais, fazendo 
com que esse momento seja divertido e descontraído. Quando terminarem de dançar 
convide a criança para que juntas possam preparar uma comida (uma receita de livre 
escolha) que ela goste bastante. Depois de pronta ofereça para a criança degustar o que 
vocês prepararam e compartilhe conosco a sua receita.   



 

 

 

 
6º FEIRA 

   

Feriado 

 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DA SEMANA: Conviver, Participar, Explorar, Expressar, Brincar e conhecer-se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Berçário IC e Berçário ID 

                  SEMANA 30: 13 a 14/10/2021 

PROFESSORES: Adriana Serpa, Elisete ,Viviane , Irani ,  Juliana Fortunato, Vanuza, Cristiane Narcizo, Jahine , Roberta, Delzi,  

Valcicleide , Valdineia  

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
DIAS DA 
SEMANA

  

CAMPO DE 
EXPERIÊNCIAS   

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAGEM E   

DESENVOLVIMENTO  
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS  

 
2º FEIRA  

  
Ponte 

 
3º FEIRA 

   
Feriado 

 
4º FEIRA 

 
Corpo, gestos e 
movimentos 

 
(El01CG02) 
Experimentar as 
possibilidades corporais 
nas brincadeiras e 
interações em ambientes 
acolhedores e 
desafiantes 

 
Antes de iniciar a atividade, começar falando com a criança, a respeito da caixa de 
papelão que irá brincar no momento, que são materiais descartáveis, mas podemos 
reutilizar na construção de brinquedos e proporcionar brincadeiras, também na utilização 
de guardar seus próprios brinquedos  
Material: Uma caixa grande ou média de papelão que caibam a criança dentro pode 
enfeitar ou não.  Sentar a criança dentro da caixa e arrastá-la pelo espaço adequado na 
sua casa realizando um passeio ao serem puxado por um adulto  pedindo que ele (a)  
segurem nas bordas da caixa para não  cair, pode deixar ela explorar bem a caixa 
deixando a vontade de entrar e sair sozinho (a). 

 
5º FEIRA 

 

 
Espaços, tempos, 
quantidades, 
relações e 
transformações. 

 
(EI01ET04) 
Manipular, experimentar, 
arrumar e explorar o 
espaço por meio de 

 
Desenvolvimento da atividade: Equilíbrio com a corda  
A corda pode ser utilizada em muitas atividades e brincadeira.  Com ela é possível 
trabalhar coordenação motora corporal e lateralidade como também equilíbrio.  A idéia é 
traçar um caminho no chão com a corda que deve ter mais ou menos de 3 a 5 metros e 



experiências de 
deslocamentos de si e 
dos outros 

um adulto sugerir que as crianças caminhem por cima dela. Elas podem abrir os braços 
para ter estabilidade e assim assimilar a uma corda bamba. 
Material: Procurar  um lugar bem arejado reunir algumas crianças e com  a ajuda de uma 
corda de mais ou menos 3 a 5 metros esticada no chão (material  somente a corda) 
 

 
6º FEIRA 

   

Feriado 

 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DA SEMANA: Conviver, Participar, Explorar, Expressar, Brincar e conhecer-se. 

 


