
 

CRECHE CANTINHO DA AMIZADE 
 

PLANEJAMENTO SEMANAL – 2020 
 

SEMANÁRIO – TURMA: Berçário II A   SEMANA: 23/11 A 27/11  PROFESSORA: Sara Jane Campos Dupim 
 

 

 SEGUNDA-FEIRA 

23/11/2020 

TERÇA-FEIRA 

24/11/2020 

QUARTA-FEIRA 

25/11/2020 

QUINTA-FEIRA 

26/11/2020 

SEXTA-FEIRA 

27/11/2020 

ATIVIDADES  Video Aula – 

História: Tadeu, o Ursinho 
levado 
 
Montar um ursinho com as 
formas geométricas: 
QUADRADO e CIRCULO; 

 

 OBJETIVO 

Envolver as crianças no 
mundo da fantasia, através 
da escuta da história. 

Ampliar a linguagem oral  

Trabalhar as formas 
geométricas: quadrado e 
circulo. 

Desenvolver a criatividade 
e atenção através da 
execução da atividade. 

Trabalhar a coordenação 
motora fina. 

Aguçar o sentido da 
audição. 

 

 Video Aula  

História: Pequena Sereia 
 
Em uma folha , dividir em 
5 colunas com 3 linhas 
cada; 
Colocar as vogais 
aleatoriamente; 

Utilizar tampinhas 
ou pedaços de papel, 
colocar cada vogal 
em um pedaço ou 
tampa, e pedir pra 
criança escolher um 
e identificar na folha 
colocando em cima. 

 OBJETIVO 

Através do mundo da 
fantasia, trabalhar escuta 
e criatividade; 

Ampliar a linguagem oral  

Trabalhar as Vogais. 

Trabalhar a coordenação 
motora. 

 Video Aula  

História: Bambi 
 
Escrever em uma folha a 
Palavra BAMBI; 
Circular as vogais A e I; 

Recortar ou 
desenhar figuras, 
objetos ou animais 
representada cada 
vogal citada: A e I 

 OBJETIVO 

Identificar as vogais A e 
I; 

 Reconhecer figuras com 
as vogais citadas; 

Trabalhar coordenação 
motora 

 Video Aula  

Historia: Branca de Neve 
 
Participação Auxiliar Ana 
Paula 
 
Trabalhar o 
reconhecimento através 
do espelho; 

Desenhar uma maçã 
e pintar com a ponta 
do dedo de tinta 
guache na cor 
vermelha 

 OBJETIVO 

Trabalhar a identidade 
através do espelho: 
reconhecimento e 
características; 
Trabalhar fruta: maçã; 
Cor vermelho 

 Video Aula  

Historia: Cinderela 
 
Desenhar o vestido da 
Cinderela com ajuda de 
um adulto; 
Colocar bolinhas de 
papel ou papel picado na 
cor azul. 

 

 OBJETIVO 

 
Desenvolver a atenção, a 
concentração, o ouvir, a 
ampliação do 
vocabulário, o interesse 
pela leitura  através da 
história.  

Estimular a 
atenção, 
concentração, 
coordenação 
motora . 

 

 


