
 

CRECHE CANTINHO DA AMIZADE 
 

PLANEJAMENTO SEMANAL – 2021 
 

SEMANÁRIO – TURMA: BERÇARIO 2 A   SEMANA: 19/07/2021 à 23/07/2021 

Professora: Joelma Ferreira 

 
 

 SEGUNDA-FEIRA 

19/07 

TERÇA-FEIRA 

20/07 

QUARTA-FEIRA 

21/07 

QUINTA-FEIRA 

22/07 

SEXTA-FEIRA 

23/07 

ATIVIDADES            Videoaula 
 
* Apresentação da 
professora Joelma, da 
auxiliar Mariana e da 
auxiliar Érica, para os 
familiares e para os(as) 
alunos(as) do Berçário 2. 
 
*Solicitar aos familiares 
que registrem uma foto 
ou um pequeno vídeo de 
seu filho, ou de sua filha, 
e mande no grupo com o 
nome e a idade. 
 

           Videoaula 
 
 *Apresentar o vídeo do 
Programa Saúde na 
Escola. 
 
*Pedir para que os 
familiares juntamente 
com sua criança realizem 
os movimentos 
propostos, e que 
registrem pelo menos 2 
movimentos com uma 
foto ou pequeno vídeo e 
mande no grupo. 

           Videoaula 
 
*Apresentar a cor 
amarelo. 
 
*Cantar a música meu 
pintinho amarelinho. 
 
*Solicitar as crianças que 
procurem em casa algum 
objeto, brinquedo. fruta, 
etc, na cor amarelo, em 
seguida, registrar com 
uma foto e mandar no 
grupo. 
             

           Videoaula 
 
*Apresentar o vídeo da 
música: As borboletas 
(Mentes Notáveis). 
 
*Pedir que os pais 
desenhem uma borboleta 
na folha de sulfite ou 
caderno de desenho. 
 
*Pedir para as crianças 
rasgar e colar papel roxo.  
 
       
 

 

           Videoaula 
 
*Apresentar a fruta 
tomate e a sua cor. 
 
*Cantar a música 
Tomatinho vermelho para 
as crianças.  
 
*Solicitar as crianças que 
procurem em casa algum 
objeto, brinquedo. fruta, 
etc, na cor vermelho, em 
seguida, registrar com 
uma foto e mandar no 
grupo. 
 
 

 Sugestões de 

atividades 

complementares 

(arquivos no 

Whatzapp):  
 
Vídeo: Apresentação dos 
responsáveis pela sala. 
 

Sugestões de 

atividades 

complementares 

(arquivos no 

Whatzapp):  
 
Vídeo: Programa Saúde 
na Escola. 
 

Sugestões de 

atividades 

complementares 

(arquivos no 

Whatzapp):  

 

Vídeo: Meu pintinho 
amarelinho. 

Sugestões de 

atividades 

complementares 

(arquivos no 

WhatsApp): 

 
Vídeo: As borboletas 
(Mentes Notáveis). 
 

  Sugestões de 

atividades 

complementares 

(arquivos no 

Whatzapp): 

 
Vídeo: Tomatinho 
Vermelho. 



Desafio: Foto do 
alunos(as). 

Desafio: Solicitar que os 
alunos enviem foto ou 
pequeno vídeo dos 
exercícios.  

 

Desafio: Foto de algum 
objeto, fruta ou 
brinquedo na cor 
amarelo. 
 

 

Desafio: Colar pedaços de 
papel picado na 
borboleta. 
 

 

Desafio: Foto de algum 
objeto, fruta ou 
brinquedo na cor 
vermelho. 
 
 
   

 

 

 


