
PLANO DE AULASEMANAL – ANO 2020 
TURMA: MATERNAL 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 21/09 a 25/09 

Professoras Maternal A: manhã: Rúbia e Lucirene, tarde:Jaqueline e Meirivania. 

Professoras Maternal B: manhã; Juliana e Lúcia,  tarde: Dirce e Marcely 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 
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(EI02CG05) 
 

Desenvolver progressivamente 

as habilidades manuais, 

adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, 

entre outros 

EXPRESSAR SUA VISÃO DE MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DO 
DESENHO EM PAPELÃO 

DESENVOLVIMENTO: Reutilizando caixas de papelão, peça para a 
criança expressar através de um desenho o que ela entende por 
jardim, em seguida deixe-a pintar colar pedaços de papeis, dar vida 
ao seu desenho (conforme a foto) 
Link da foto: https://limerique.com.br/pa-pum/desenho-na-caixa-de-
papelao/ 
 

https://limerique.com.br/pa-pum/desenho-na-caixa-de-papelao/
https://limerique.com.br/pa-pum/desenho-na-caixa-de-papelao/
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(EI02ET03) 
Compartilhar, com outras crianças, 
situações de cuidado de plantas e 
animais nos espaços da instituição e 
fora dela. 
 
(EI02EF04) 
Formular e responder perguntas sobre 
fatos da história narrada, identificando 
cenários e personagens e principais 
acontecimentos. 

UM GRANDE ALIADO DA NATUREZA: A ABELHA 

As abelhas vivem em colmeias, sejam elas naturais ou artificiais. No 
seu interior, existe uma rainha, a mãe de todas as outras abelhas da 
colmeia. A vida das abelhas é decisiva para o planeta e para o 
equilíbrio dos ecossistemas, já que, na busca do pólen, sua refeição, 
estes insetos polinizam plantações de frutas, legumes e grãos.  Se 
as abelhas desaparecerem da face da Terra, a humanidade terá 
apenas mais quatro anos de existência. Sem abelhas não há 
polinização, não há reprodução da flora, sem flora não há animais, 
sem animais, não haverá raça humana. 
Agora que já sabemos da sua importância vamos fazer uma abelha 
com os nossos pés? DESENVOLVIMENTO: fazendo uso de 1 folha 
de papel e tinta amarela e preta, carimbe com os pés o papel e 
desenhe a abelha como na imagem de ilustrativa. 
 
Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=LcCw7MRdoPY 
IMAGEM: https://www.pragentemiuda.org/2013/08/projeto-bichinhos-
de-jardim.html 
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(EI02TS02) 
Utilizar materiais variados com 
possibilidades de manipulação (argila, 
massa de modelar) explorando cores, 
texturas, superfícies, planos, formas, e 
volumes ao criar objetos 
tridimensionais. 
 
 
 

VAMOS CONSTRUIR A COLMEIA DA ABELHA? 

DESENVOLVIMETO: As melhores brincadeiras são aquelas que 
estimulam a criatividade, e nossa habilidade, dentro dessa proposta, 
construiremos a colméia da abelha que se encaixam perfeitamente, 
você desenha a colmeia na folha de sulfite ou papelão, cola pedaços 
de canudinho ou macarrão tipo anel e com uma lã/ linha ou barbante 
passe por dentro dos canudinhos, conforme a imagem, formando a 
colmeia. É muito divertido brincar com a sua família! 
Se optar em fazer a colmeia do vídeo, você só vai precisar de 
rolinho de papel (higiênico ou papel toalha), recorte e cole como no 
exemplo e depois selecione um barbante ou linha grossa para 
brincar em casa. 
 
Link do vídeo: 
https://www.instagram.com/reel/CEHZdZNjVtu/?igshid=pv52td014pgt  
Imagem: https://br.pinterest.com/pin/831617887429836812/ 

https://www.youtube.com/watch?v=LcCw7MRdoPY
https://www.pragentemiuda.org/2013/08/projeto-bichinhos-de-jardim.html
https://www.pragentemiuda.org/2013/08/projeto-bichinhos-de-jardim.html
https://www.instagram.com/reel/CEHZdZNjVtu/?igshid=pv52td014pgt
https://br.pinterest.com/pin/831617887429836812/
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EI02TS02) 
Utilizar materiais variados com 
possibilidades de manipulação (argila, 
massa de modelar) explorando cores, 
texturas, superfícies, planos, formas, e 
volumes ao criar objetos 
tridimensionais. 
 
 
 

QUEBRA CABEÇA DE PAPELÃO 

Esse quebra-cabeça é feito com papelão e desenhos (que podem 
ser feitos pelas próprias crianças) é excelente para exercitar a 
paciência, depois que a criança desenhar, o responsável vai cortar o 
desenho em dois ou três pedaços e a criança vai montá-lo. Vamos 
chamar toda a família para fazer e montar junto o quebra cabeça! 

IMAGEM: https://br.pinterest.com/pin/849702654680372232/ 
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Explorar formas de deslocamento no 
espaço (pular, saltar, dançar), 
combinando movimentos e seguindo 
orientações. 

MÚSICA: BICHINHOS DE JARDIM 
 
Coloque a música e peça a criança que ela imite os movimentos dos 
bichinhos de jardim, será um momento de movimento, aprendizado 
e muita diversão. 
 
Link do vídeo:  
https://www.youtube.com/watch?v=QkJIBIq4a7o&feature=youtu.be 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações, Corpo, gestos e movimentos, Escuta, fala, pensamento e imaginação, Traços, sons, cores e formas. 
 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  conviver, conhecer-se, expressar, participar, 

explorar e brincar. 

 

https://br.pinterest.com/pin/849702654680372232/
https://www.youtube.com/watch?v=QkJIBIq4a7o&feature=youtu.be

