
                                                                           TURMA: BERÇÁRIO 
 

                                                                                                                 PLANO DE AULA 
SEMANAL  DE  18  À 22  DE OUTUBRO  DE  2021.                   
 

PROFESSORES: Celina de Medeiros Caetano, Eliana Paula Caleffi, Selma Lopes. Ana 
Paula do Nascimento e Ana Lúcia Alexandre. 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

 
DIAS DA 
SEMANA 

 
CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

E DESENVOLVIMENTO 

                                            ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA 
–FEIRA 

 

 

“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 a 
orientação do adulto-leitor. 
 

 Atividade: Leitura 
 História “A Cesta da Dona Maricota” da autora Tatiana Belinky.  

 
https://pt.slideshare.net/CamilaRibeiro35/a-cesta-de-dona-maricota-28474072 

 

 

https://pt.slideshare.net/CamilaRibeiro35/a-cesta-de-dona-maricota-28474072


 

TERÇA – 
FEIRA 

 

 

“O Eu, O 
Outro E O 

Nós” 

 

  

 (EIO2EO04) 
 Comunicar-se com os 
colegas e os 

 Adultos, buscando 
compreendê- 
 Los e fazendo-se 

compreender. 
 

 

 Atividade:  Brincadeira“Fui à feira”. 
Um jogo divertido que desenvolve o cognitivo da criança.  

  
http://4.bp.blogspot.com/-
zggvJACzaRM/T7_8S3XYWwI/AAAAAAAABbc/rXiswfDMZwI/s1600/brincadeiras_julho_f_002.jpg 
  
 

 

QUARTA 
FEIRA 

 

 
 “Espaços, 
Tempos, 
Quantidades, 
Relações E 
Transforma 
ções”. 

 

 (EIO2ET01) 

 Explorar e descrever 
semelhanças e 
diferenças entre as 

características e 
propriedade dos objetos 
(textura, massa, 

tamanho). 

 

 Atividade: Descoberta dos sentidos através de alimentos.  
 Através desta atividade a criança de vendas nos olhos vai provar alguns alimentos e tentar  

 idenfiicar quais são. 

 
http://educacaoparticipada.blogspot.com/2018/01/a-descoberta-dos-5-sentidos.html 

 
 
 

http://4.bp.blogspot.com/-zggvJACzaRM/T7_8S3XYWwI/AAAAAAAABbc/rXiswfDMZwI/s1600/brincadeiras_julho_f_002.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-zggvJACzaRM/T7_8S3XYWwI/AAAAAAAABbc/rXiswfDMZwI/s1600/brincadeiras_julho_f_002.jpg
http://educacaoparticipada.blogspot.com/2018/01/a-descoberta-dos-5-sentidos.html


QUINTA- 
FEIRA 

 

 

“Traços, 
Sons, Cores 
e Formas’’ 

  

 (EIO2TSO2) 

 Utilizar materiais variados     

com possibilidades de  

manipulação (Argila, massa 

de modelar), explorando 

cores, texturas, superfícies, 

planos, formas e volumes ao 

criar objetos tridimensionais. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Atividade: Pintura da maça. 
 Vamos colorir a maça com muita criatividade, pode utilizar giz de cera ou guache. A 
maçã é uma fruta de origem asiática e há mais de sete mil espécies diferentes, cada uma 

com características específicas, mas com propriedades nutricionais semelhantes.  

  
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2018/11/18/melhora-o-colesterol-e-a-

digestao-13-motivos-para-comer-maca-todos-os-dias.htm 
https://galeria.colorir.com/comida/frutas/maca-grande-pintado-por-rikardo-1059177.html 

 

SEXTA- 
FEIRA  

“Traços,Sons 
e,Cores e 
Formas” 

  (EI02TS02) 

  Utilizar materiais variados 

com possibilidades de 
manipulação(argila,massa de 
modelar),explorando 

cores,texturas,superfícies,pla
nos,formas e volumes ao 
criar objetos tridimencionais. 

  Atividade: 
  Pintura da Alface. 

  Vamos colorir a alface,utiltzando giz de cera ou tinta guache.  
  A alface é rica em proteinnas,fibras,vitaminas A,B,E e K,minerais e antioxidantes e       
possui incríveis benefícios para a nossa saúde.  

 
file:///C:/Users/Lenovo/Documents/ESCOLA%202021/fotos%20e%20propriedades%20do

%20alface%20-%20B 
 

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