
CRECHE CANTINHO DA AMIZADE 
 

PLANEJAMENTO SEMANAL – 2020 
 

SEMANÁRIO – TURMA: Berçário 1 A  SEMANA: 23/11 Á 27/11 PROFESSORA: Amanda Neves 
 

 
 

 SEGUNDA-FEIRA 

 

23/11 

 

TERÇA-FEIRA 

 

24/11 

QUARTA-FEIRA 

 

25/11 

QUINTA-FEIRA 

 

26/11 

SEXTA-FEIRA 

 

27/11 

ATIVIDADES VÍDEO AULA 
 
Nossa história da semana 
será: Menina bonita do 
laço de fita. 
Vou pedir para os pais 
colocarem o vídeo da 
história para as crianças 
assistirem e fazer o 
registro do momento com 
fotos. 
 
 
 
 
OBJETIVOS: 
•Desenvolver a oralidade. 
•Ampliar a atenção visual, 
concentração. 
•Trabalhar contagem. 
•Trabalhar coordenação 
motora fina. 
•Despertar o prazer de 
ouvir histórias. 
•Reconhecer os 
personagens da história. 
 
 

VÍDEO AULA 
 
Atividade: dobradura do 
coelho. 
Vou pedir para os pais 
pegarem uma folha de 
sulfite e ir acompanhando 
o passo a passo para fazer 
m lindo coelho em 
dobradura para as 
crianças brincarem. 
 
 
 
 
OBJETIVO: 
•Desenvolver a oralidade. 
•Ampliar a atenção visual, 
concentração. 
•Trabalhar contagem. 
•Trabalhar coordenação 
motora fina. 
•Despertar o prazer de 
ouvir histórias. 
•Reconhecer os 
personagens da história. 
 
 

VÍDEO AULA 
 
Atividade: fazer uma 
menina bonita do laço de 
fita. 
Vou pedir para os pais 
usar a criatividade para 
fazer uma linda menina. 
Vai precisar pegar tinta 
guache preta e fazer o 
carimbo da mão das 
crianças, onde vamos 
fazer uma menina bonita 
do laço de fita. 
 
OBJETIVO: 
•Desenvolver a oralidade. 
•Ampliar a atenção visual, 
concentração. 
•Trabalhar contagem. 
•Trabalhar coordenação 
motora fina. 
•Despertar o prazer de 
ouvir histórias. 
•Reconhecer os 
personagens da história. 
 
 

VÍDEO AULA 
 
Atividade: o pulo do 
coelho. 
Vou pedir para os pais 
colocarem uma música, o 
pulo do coelhinho para as 
crianças assistirem e 
imitar os gestos conforme 
a menina na música faz.  
 
 
 
 
 
OBJETIVO: 
•Desenvolver a oralidade. 
•Ampliar a atenção visual, 
concentração. 
•Trabalhar contagem. 
•Trabalhar coordenação 
motora fina. 
•Despertar o prazer de 
ouvir histórias. 
•Reconhecer os 
personagens da história. 
 
 

VÍDEO AULA 
 
Hoje a atividade será com 
a tia Carol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO: 
•Desenvolver a oralidade. 
•Ampliar a atenção visual, 
concentração. 
•Trabalhar contagem. 
•Trabalhar coordenação 
motora fina. 
•Despertar o prazer de 
ouvir histórias. 
•Reconhecer os 
personagens da história. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


