
 

CRECHE CANTINHO DA AMIZADE 
 

PLANEJAMENTO SEMANAL – 2020 
 

SEMANÁRIO – TURMA: Berçário II A   SEMANA: 30/11 A 04/12  PROFESSORA: Sara Jane Campos Dupim 
 

 

 SEGUNDA-FEIRA 

30/11/2020 

TERÇA-FEIRA 

01/12/2020 

QUARTA-FEIRA 

02/12/2020 

QUINTA-FEIRA 

03/12/2020 

SEXTA-FEIRA 

04/12/2020 

ATIVIDADES  Video Aula – 

Apresentar a música: 
Patati e Patata- Pop 
Pop; 
 
Pedir pra as crianças 
fazer a colagem de um 
palhaço usando 
pedaços de papel com 
formas geométricas. 

 

 OBJETIVO 

Localizar e descrever as 
partes do corpo, 
trabalhar a coordenação 
motora e lateralidade, 
desenvolvera atenção e 
noção de espaço. 
Identificar partes do 
corpo (cabeça, perna, 
pé, braço, mão. 

 Video Aula  

História: Monstro das 
cores. 
 
Confeccionar um 
monstro usando 
pedaços de papel 
colorido ou lápis de 
cor/giz de cera 

 

 OBJETIVO 

Ajuda a criança a 
compreender a si 
mesmo, nomear seus 
sentimentos e 
administra-los; 
Além de trabalhar as 
cores. 

 

 Video Aula  

História: A cigarra e 
formiga; 
 
Participação Auxiliar 
Érica. 
 

Fazer um 
desenho ou 
colagem da 
comida preferida 
da criança. 

 OBJETIVO 

Desenvolver a 
atenção, 
concentração,ao 
ouvir a história, 
interesse pela leitura, 
estimula a 
imaginação  e 
trabalhar alimentos, 
dentre eles o 
preferido . 

 Video Aula  

Apresentar a música:  
“Cinco Patinhos” 
 
Em seguida pedir para 
os pais e/ou 
responsáveis, 
desenhar os números 
de 1 a 5, e pedir para 
a criança colar papel 
picado colorido ou  de 
revista 

 

 OBJETIVO 

Motivar e integrar as 
crianças através da 
música; 
Estimular através da 
música, a capacidade 
de execução das 
crianças, envolvendo 
os movimentos do 
corpo; 
Desenvolver habito de 
leitura a partir da 
utilização de músicas; 
Aprender os números 

 Video Aula  

Dia 8 de dezembro 
dia nacional da 
Família. 
Apresentar a música: 
“Nossa Família - 
Mundo Bita” 

Desenhar uma 
casa e  colar 
palitos para 
identificar 
quantidade de  
pessoas que 
moram na casa. 

 OBJETIVO 

 
Ressaltar a sua 
importância para o 
desenvolvimento da 
criança como 
cidadãos e 
indivíduos, em 
qualquer contexto 
familiar; 

Aprender a 
identificar 
pessoas da 
família e 



de 1 a 5. trabalhar 
números. 

 

 


