
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Berçário IA e Berçário IB 

SEMANA 32: 25 a 29/10/2021 

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

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
DIAS DA 
SEMANA

  

CAMPOS DE 
EXPERIÊNCIA   

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAGEM E   

DESENVOLVIMENTO  
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS  

 
2º FEIRA Corpo, Gestos e 

Movimentos 

(EIO1CG01) 
Movimentar as partes do 
corpo para exprimir 
corporalmente emoções, 
necessidades e desejos. 
 
 

Procure e separe em sua casa caixa de sapatos, jornais, papéis diversos e revistas. 
Inicie a atividade incentivando a criança a rasgar e a picar os papéis, isso ajudará a 
estimular a coordenação motora. Em seguida, coloque a caixa de sapatos próximo a ela 
e incentive a criança a colocar papéis picados dentro da caixa de sapatos. É importante 
que o adulto interaja todo o momento com a criança, observando se ela demonstra 
satisfação em participar da atividade. 

 
3º FEIRA 

 
Escuta, Fala 
Pensamento e 
Imaginação. 

(EIO1EF03) 
Demonstrar interesse ao 
ouvir histórias lidas ou 
contadas, observando 
ilustrações e os 
movimentos de leitura do 
adulto-leitor (modo de 
segurar o portador e de 
virar as páginas). 

Antes de iniciar o piquenique o responsável deverá separar um tecido (lençol) e um 
recipiente como (cesta, caixa ou bandeja) e colocar dentro os alimentos para o 
piquenique (suco, bolacha, biscoito, frutas, bolos ou o que tiver em casa). Depois 
convidar a criança para irem até o quintal ou em um espaço da casa, sentar-se com a 
criança ao seu lado e coloque no chão o lençol e o recipiente com os alimentos. Inicie o 
piquenique com a criança assistindo ao vídeo – O piquenique da Monique e logo após, 
ofereça os alimentos para que a criança possa manipular e degustar. E enquanto o 
adulto degusta os alimentos junto com a criança, poderá interagir com ela, nomeando 
cada alimento e explicando a importância de cada um para a nossa saúde. 
 
 

 
4º FEIRA 

Espaços, tempos, 
Quantidades, 
Relações e 
Transformações. 

(EIO1ET03) 
Explorar o ambiente pela 
ação e observação, 
manipulando, 
experimentando e 
fazendo descobertas. 

Organize um espaço na casa onde o adulto irá disponibilizar uma caixa ou outro 
recipiente com diversos materiais não estruturados (reciclados) de diferentes tamanhos, 
formas, cores e texturas. Pode ser: rolo de papel higiênico, cone de papel toalha, cone de 
papel alumínio, colher de plástico, colher de pau, panela pequena, potes de plásticos, 
pote de requeijão, pode de margarina, tecido de lã, esponja vegetal etc. Em seguida, o 
responsável deverá convidar a criança para brincar, deixando-a manipular e explorar os 



objetos com as mãos (Explorar o tátil), estimulando sua curiosidade e criatividade. 
Lembrando que durante a brincadeira a criança deverá estar sobre a supervisão do 
adulto. 
 
 

 
5º FEIRA 

 

Corpo, Gestos e 
Movimentos 

(EIO1CG02) 
Experimentar as 
possibilidades corporais 
nas brincadeiras e 
interações em ambientes 
acolhedores e 
desafiadores. 

Antes de iniciar a atividade, o responsável deverá colocar areia em uma caixa de papelão 
ou em uma bacia. Em seguida convidar a criança para brincar com a areia, alisando, 
pressionando, cavando e escondendo brinquedos. No decorrer da brincadeira faça vários 
movimentos na areia, mostrando diversas possibilidades para brincar. É importante 
observar os movimentos que a criança faça e como ela se expressa ao ter contato a 
areia. 
Observação: Caso não tenha areia em casa, pode substituir por massinha de modelar, 
água ou que tiver disponível em casa para desenvolver a atividade 
 
 

 
6º FEIRA 

Espaços, Tempos, 
Quantidades, 
Relações e 
Transformações. 

(EIO1ET01) 
Explorar e descobrir as 
propriedades de  objetos 
e materiais (odor, cor, 
sabor, temperatura). 

O responsável deverá preencher luvas de látex com materiais de diferentes texturas, 
como arroz, feijão, água ou que tiver disponível em casa. Depois é só interagir com a 
criança, deixando-a manipular e explorar as luvas. No decorrer da brincadeira observe 
como ela se expressa e se demonstra interesse de manusear as luvas.  
Observação: Caso não tenha luva de látex pode improvisar com sacos plásticos ou com 
sacolas de supermercado. É importante que tanto as luvas, sacos e sacolas estejam 
amarrados (dar nó). 
 

 
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 32: 25 a 29/10/2021 

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

Delzi ,  Valcicleide , Valdineia 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
DIAS DA 
SEMANA

  

CAMPOS DE 
EXPERIÊNCIA   

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAGEM E   

DESENVOLVIMENTO  
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS  

 
2º FEIRA 

Corpo, gestos e 
movimentos. 
 
 
 
 
 
 
 

(EIO1CG05) 
Utilizar os movimentos de 
preensão, encaixe, 
lançamento ampliando 
suas possibilidades de 
manuseio de diferentes 
materiais. 
 

Em uma folha de sulfite desenhe as formas geométricas círculo, quadrado, triângulo. 
Mostre e fala sobre as formas para  a criança. Depois usando os grãos como: feijão, 
arroz, macarrão. Cole nas formas, sempre incentivando a criança a falar os nomes das 
mesmas. 
 

 
3º FEIRA 

Eu,o outro e o nós 
 
 
 
 

(EI01E002)  
Perceber as 
possibilidades e o limite 
do seu corpo nas 
brincadeiras e interações 
as quais participa. 

Em um espaço externo, desenhe as formas geométricas no chão, quadrado, círculo, 
estrela e cone . Depois nomeie as formas geométricas para a criança e dê algum 
comando como: Qual é o círculo?  Incentive a criança ir até a forma. 
 
 
 

 
4º FEIRA 

 
Eu, o outro e o nós 
 

(EIO1OO6) 
Interagir com as outras 
crianças da mesma faixa 
etária e adultos 
adaptando- se ao 
convívio social. 
 

O responsável assistirá o vídeo das formas geométricas, desenho infantil, assista junto 
com a criança para que apreciam esse momento importante para o desenvolvimento da 
criança. Após assistirem o vídeo conversar com a  criança sobre as formas geométricas 
que viram no vídeo, observe em casa objetos e móveis parecidos com as formas. 



 
5º FEIRA 

 

 
Traços, sons, cores e 
formas 
 

 
(EIO1TS02)  
Traçar marcas gráficas 
em diferentes superfícies 
usando instrumentos 
riscantes e tintas 

 
Para essa atividade vamos precisar de papéis coloridos e brancos, cola e tesoura. Se 
não tiver folhas coloridas pode pintar com tinta, giz de cera ou lápis de cor. Depois faça 
o círculo grande, um quadrado médio e um triângulo pequeno. Após terminar pedir para 
a criança nomear as formas geométricas. Em seguida dobrar o círculo ao meio e colar 
no centro de uma folha branca, depois colar o quadrado no meio e na ponta o triângulo. 
E está pronto o barquinho das formas geométricas. 
 
 

 
6º FEIRA 

 
Traços, cores e 
formas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(EIO1TS02)  
Traçar marcas gráficas 
de diferentes suportes, 
usando instrumentos 
riscantes e tintas 

 
Para a realização dessa atividade irá desenhar em uma folha de sulfite ou em outro papel 
que tenha em casa as seguintes formas geométricas no tamanho grande (Círculo, 
triângulo e o quadrado) e depois desenhar e recortar várias forminhas pequenas 
conforme a imagem abaixo. Agora o responsável colocará os desenhos das formas 
geométricas grandes e pequenas na mesa, no chão ou em algum lugar melhor para 
desenvolver essa atividade. Peça para a criança pegar as formas pequenas e colar no 
lugar certo de cada forma. 

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

 


