
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Berçário IIA e Berçário IIB 

SEMANA 30: 13 a 14/10/2021 

PROFESSORES: Cristiane, Ellen, Francisca, Glauce, Ivanilde, Luciana, Maria Aparecida, Maria de Lourdes, Marlene, 

Marisa, Mariza e Vanessa 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
DIAS DA 
SEMANA

  

CAMPOS DE 
EXPERIÊNCIA   

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAGEM E   

DESENVOLVIMENTO  
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS  

 
2º FEIRA  

  
Ponte 

 
3º FEIRA 

   
Feriado 

 
4º FEIRA 

Corpo, gestos e 
movimentos 

(EI02CG02)  
Deslocar seu corpo no 
espaço, orientando-se 
por noções como em 
frente, atrás, no alto, 
embaixo, dentro, fora 
etc., ao se envolver em 
brincadeiras e atividades 
de diferentes naturezas. 

Desenvolvimento da atividade: Momento 1: leve a criança para um local amplo e com 
sol, na qual ela consiga ver a sua sombra (se caso estiver um dia chuvoso use a lanterna 
na parede ou no chão para refletir sua sombra). Deixe que brinque com a descoberta, 
que movimente o corpo, se afaste e se aproxima e veja como sua sombra se modifica. 
Proponha desafios como: vamos deixar a sombra bem grande? Pequena? Como ela fica 
quando levantamos os braços? E se pularmos? Etc. 
Momento 2: Com giz de cera ou até mesmo de lousa risque no chão o contorno da 
sombra produzida e mostre para criança como são os seus contornos. 
 

 
5º FEIRA 

 

Traços, sons, cores e 
formas 

(EI02TS03) 

Utilizar diferentes fontes 
sonoras disponíveis no 
ambiente em brincadeiras 

Desenvolvimento da atividade: Para fechar com chave de ouro a semana da criança,  
realize um baile a fantasia em casa, com muita música e alegria. Prepare juntamente 
com a criança a fantasia e os adereços que ela vai usar. Convide todos da família para 
participar, dançar e cantar, um momento de pura diversão. 



cantadas, canções, 
músicas e melodias. 

 
6º FEIRA 

   

Feriado 

 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DA SEMANA: CONVIVER, BRINCAR, PARTICIPAR, EXPRESSAR E CONHECER-SE. 

 

  



PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Berçário IIC e Berçário IID 

SEMANA 30: 13 a 14/10/2021 

PROFESSORES: ANA CAETANO, ANA PAULA, ELISABETE, KELLY, LUIZA, ROSELY/ANA CLAYDE, CASSIA, KENIA, LUANE, 

NOELI, ROSANGELA MOREIRA, VANESSA ALINE. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
DIAS DA 
SEMANA

  

CAMPOS DE 
EXPERIÊNCIA   

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAGEM E   

DESENVOLVIMENTO  
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS  

 
2º FEIRA  

  
Ponte 

 
3º FEIRA 

   
Feriado 

 
4º FEIRA 

 
Corpo, Gestos e 
Movimentos. 
 
 
 

 
(EI02CG03) 
Explorar formas de 
deslocamento no espaço 
(pular, saltar, dançar), 
combinando movimentos 
e seguindo orientações 
 
 
 

“Jogo das Sombras” 
"Além de desenvolver a oralidade, os jogos de sombra estimulam a criatividade para 
inventar as sombras e a imaginação para adivinhar o que o outro inventou." 
 

Com as luzes principais apagadas, acende-se uma luz indireta: com abajur, uma vela ou 
uma lanterna (tudo sob a supervisão de um adulto responsável e tomando todos os 
cuidados necessários) e começa a brincadeira! 
Cada pessoa projetará na parede, com as duas mãos, formatos de animais e objetos, 
para que os outros adivinhem o que é. 
Quem adivinhar poderá ser o próximo a fazer a sombra ou poderão escalar uma vez de 
cada. 
Não se esqueça de elogiar a criança a cada acerto ou incentivar para que ela acerte uma 
próxima vez. 



 
5º FEIRA 

 

Corpo, Gestos e 
Movimentos. 

(EI02CG02)  
Deslocar seu corpo no 
espaço, orientando-se 
por noções como em 
frente, atrás, no alto, 
embaixo, dentro, fora 
etc.,ao se envolver em 
brincadeiras e atividades 
de diferentes naturezas. 

“SEU MESTRE MANDOU” 
 
Antes de iniciar converse com a criança e explique como será a brincadeira: o 
responsável será o mestre e dará ordens, sempre iniciando com a frase "Seu mestre 
mandou". 
A criança deverá fazer o que o mestre pediu. Podemos iniciar com movimentos corporais 
como: coloque as mãos para cima, levante o pé, ande para o lado, ande para frente e 
etc. 
Podemos também diversificar a brincadeira e pedir para criança pegar algum objeto de 
determinada a cor ou algum brinquedo que ele goste muito, criando oportunidades para 
que ela supere os desafios de maneira progressiva. 
Depois troca de lugar com a criança permitindo que ela seja o mestre e que lhe dê 
desafios, com isso a criança estará desenvolvendo a sua oralidade, imaginação e 
criatividade. 

 
6º FEIRA 

   

Feriado 

 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DA SEMANA: BRINCAR, PARTICIPAR, EXPRESSAR E EXPLORAR. 

 


