
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2020 

TURMA: MATERNAL 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 28/09 A 02/10 DE 2020. 

 

PROFESSORAS: EDINÉIA DE OLIVEIRA M. SANGY, FERNANDA CRISTINA HATANO, LÚCIA ALVES MADEIRA, NATALINA P. DE 

OLIVEIRA. 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

Tempo 
estimado 
para 
realização 
das 
atividades  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

2ª feira 

 
 

30 
minutos 

 

(EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, 
expressando seus desejos necessidades e opiniões. 
 

                  
Alimentos não saudáveis     -       Alimentos saudáveis                                    

RODA DE CONVERSA. 
Comece um exercício de analisar os rótulos e embalagens 
dos alimentos e mostre aos pequenos quais informações são 
mais pertinentes na hora de escolher qual o melhor produto no 
supermercado. Observe a quantidade de açúcar, sódio e 
calorias. Explique que esses ingredientes em altas 
quantidades fazem muito mal à saúde e podem desencadear 
diversas doenças ao nosso organismo. Mostre para a criança 
que alimentos naturais são mais saudáveis e bem mais 
saborosos.  
 
Assista "O sanduiche da Maricota". - Varal de Histórias no 
YouTube. 
 
https://youtu.be/ITKHzlTff7E - HISTÓRIA. 
Cante com Bob Zum –  
 
https://youtu.be/6UBUfozVRfk- MÚSICA E DANÇA. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=W6wB_tZfhzA ’PROJETO 
MUSICALIZAR PARA INTEGRAR”. 

https://youtu.be/ITKHzlTff7E
https://youtu.be/6UBUfozVRfk-


3ª 
feira 

 
 

30 
minutos 

 

(EI02TS02) Utilizar materiais variados com 
possibilidades de manipulação (argila, massa de 
modelar), explorando cores, texturas, superfícies, 
planos, formas e volumes ao criar objetos 
tridimensionais. 
 

                            
 
SUGESTÃO DE IMAGENS PARA O JOGO DA MEMÓRIA. 

 
 

 
SUGESTÃO PARA DECORAÇÃO DA SALADINHA. 

 
 
 

JOGOS SIMBÓLICOS. 
MATERIAIS: Cola branca, tesoura sem ponta, panfletos de 
supermercado, papel duro para usar de base. 
Vamos elaborar um jogo de memória com imagens de 
legumes, verduras e frutas, recortadas por um adulto. Podem-
se usar aqueles panfletos distribuídos em mercados, revistas 
ou embalagens.  
Recorte as figuras e cole as em um papel duro para fazer 
cartões. Lembre-se precisam ser imagens em pares. Depois é 
só brincar para ver quem forma mais pares. 
Com relação às verduras, chame as crianças para aprender 
uma receita de salada com verduras folhosas, explorando 
cores e texturas diferentes. 
 
RECEITA DE SALADINHA SABOROSA. 
Vamos precisar de:  
Uma cenoura raladinha. Um tomate picadinho. Salsa 
picadinha. Sal e limão a gosto. Hummm! Bom apetite. 
 
 
Assista o CONTO “O grande rabanete" - Fortuna no 
YouTube-  https://youtu.be/iV1NGw3pAj0 
 
Ouça a MÚSICA – Patati & Patatá “Comer, comer”. 
https://youtu.be/fLFacU8tKT0 
 

4ª feira 

 
 

30 
minutos 

 

(EI02ET05) Classificar objetos, considerando 
determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.). 
 
 
 

ATIVIDADE SENSORIAL 
Hoje vamos brincar de identificar frutas e legumes (mais 
saborosos) através do tato e olfato. Separe algumas frutas e 
legumes bem cheirosos. Aproveite para conversar sobre as 
preferências da criança a fim de conhecer as opções para a 
degustação. Depois disso, vende os olhos da criança, e vá 
apresentando as frutas e legumes e peça-lhe que "descubra" 
a identidade da fruta ou legume. Não vale olhar, mas pode 
saborear.  

https://youtu.be/iV1NGw3pAj0
https://youtu.be/fLFacU8tKT0


 
                 Sugestão de salada de frutas divertida. 

 
 
 

Ainda com relação às frutas, realize uma “oficina” de salada 
de frutas para ensinar a receita dessa sobremesa aos 
pequenos. Sugira que eles separem as frutas por tamanho e 
cores. Use as frutas que quiser, pique bem pequeno, vale 
acrescentar suco de fruta, groselha ou leite condensado ou 
saboreie in natura. 
 
 
Assista o CONTO “O caso do bolinho" Fortuna no YouTube. 
https://youtu.be/iV1NGw3pAj0 
 
Ouça a MÚSICA e DANCE com Clube da Antinha: Salada de 
Frutas. 
https://youtu.be/gXyfibe5vzk 
 
 
 
 

5ª feira 

 
 

30 
minutos 

 

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as 
habilidades manuais adquirindo controle para 
desenhar, pintar, rasgar folhear entre outros. 
 

EXPLORAR A PAISAGEM LOCAL E REPRESENTAR POR 
MEIO DE DESENHO. 
 
Aqui damos uma sugestão com relação às hortaliças, seria 
bem interessante você levar os filhos para conhecer e 
Explorar uma horta nos arredores da cidade, e mostrar os 
cuidados que é preciso ter ao manusear os alimentos, além 
de sempre lembrá-los o quão importante é comer alimentos 
saudáveis e naturais. 
 Faça uma degustação com alface, tomate e cenoura, e 
depois peça para a criança fazer um desenho daquilo que 
mais gostou. 
 

https://youtu.be/iV1NGw3pAj0
https://youtu.be/gXyfibe5vzk


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Você pode começar uma horta em vasos na sua própria 
casa. 
 Assista a HISTÓRIA “Camilão o comilão” -  
https://youtu.be/TGjTjvojGtE 
 
Ouça MÚSICA Comida Brasileira - 
https://youtu.be/Nj2nA0FSQog 
 
 
 

6ª feira 

30 
Minutos 

Cada 
atividade. 

 

(EI02E001) Demonstrar imagem positiva de si e 
confiança em sua capacidade para enfrentar 
dificuldades e desafios. 
 
Varal de HISTÓRIA no YouTube "A sopa de pedras" 
https://youtu.be/DBvF5ol7xNg 
Vamos CANTAR com a Palavra Cantada: Sopa. 
https://youtu.be/x5Dm5FcvIOw 
 
 
 

MANIPULAÇÃO EXPLORAÇÃO DE OBJETOS. 
Separe alguns recortes de alimentos saudáveis e peça para 
que a criança monte um prato com figuras que representem 
uma refeição completa. Ajude-a montar o prato. 
 Pense que no prato deve conter: 1 porção de arroz.1 porção 
de feijão.1 porção de legumes cozidos.1porcão de proteína 
(frango, peixe ou carne de vaca).1 porção de verduras cruas. 

https://youtu.be/TGjTjvojGtE
https://youtu.be/Nj2nA0FSQog
https://youtu.be/DBvF5ol7xNg
https://youtu.be/x5Dm5FcvIOw


AVALIAÇÃO: 
 
Atividade 1- Observe quais alimentos a criança optou 
em colocar na atividade do pratinho. Veja se houve 
alguma mudança de hábito. 
 
Atividade 2 – Ofereça os legumes a criança e 
observe se houve algum comentário, vocês podem 
conversar sobre as melhores escolhas nutricionais. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Também, é possível chamar os pequenos para ajudar em 
uma receita de sopa de legumes (que pode ficar bem gostosa 
se bem temperada).  
 
Receita de sopa de legumes. 
1 cenoura, 1 tomate, 1 batata, 200 ml de água, sal a gosto, 1 
colher pequena de manteiga. 

 
 

Peça para a criança lavar bem cada legumes. Um adulto 
descasca e corta em cubinhos. A criança pode ajudar a 
colocar na panela. Você acrescenta a água até cobrir os 
legumes, leve ao fogo. Quando estiver tudo bem cozido, 
acrescente o sal a manteiga e liquidifique. Sirva com 
torradinhas. 
 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA - ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO. 

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS.  ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES. CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS. O EU, O OUTRO E O NÓS. 
 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: CONVIVER, EXPLORAR, PARTICIPAR, 

CONHECER-SE, BRINCAR E EXPRESSAR-SE. 

 


