
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2020 

TURMA: Maternal A 

PLANO DE AULA SEMANAL DE  14-10 À 16-10 DE  2020. 

PROFESSORES(AS):  Amanda Antunes Alvarenga / Debora Cristina Carvalho de Almeida. 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMAN

A 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃ

O DAS 
ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGU
NDA-
FEIRA 

 

 
 
 
 

FERIADO 
Nossa Senhora de Aparecida 

 

                           
 
 
 

 

TERÇA
-FEIRA 

 

 
 
 

Feriado Escola 
Dia Dos Professores 

 

 
 
 
 



QUAR
TA-

FEIRA 

40 
Minuto

s 

 
 (EI02CG01) 
 
Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no 
cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. 
 
 
 

Aula: Brincadeira Quente ou frio. 
Um participante esconde um objeto enquanto o outro fecha os 
olhos. 
A voz de pronto a criança sai a procura. 
O que esconde o objeto vai alertando, conforme a distância 
que estiverem do objeto escondido. 
"Está quente (quando está próximo do objeto) "Está frio 
(Quando está longe do objeto) Está queimando (Quando está 
bem perto do objeto). 
Quem encontrar o objeto será encarregado de escondê-lo na 
repetição da brincadeira. 

QUINT
A-

FEIRA 

45 
Minuto

s 

 
(EI02EF04) 
Formular e responder perguntas sobre fatos da história 
narrada, identificando cenários, personagens e 
principais acontecimentos. 
(EI02EF05) 
Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias 
ouvidas filmes ou peças teatrais assistidos etc. 
 
 
 
 
 

Aula: Sessão Cinema 
 
Hoje iremos assistir um filme: Emoji o filme 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MujFvGP1quI&feature=yo
utu.be   
 
Iremos trabalhar na criança a imaginação por estar em um 
mundo fora do nosso cotidiano, trabalhamos também o 
cooperativismo e a ajuda ao próximo. 
 

SEXTA
-FEIRA 

40 
Minuto

s 

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

Aula: Massinha Caseira  
Trabalhando a imaginação e a criatividade nesta atividade 
vocês irão precisar de: 
Receita 
4 Xícaras de farinha de trigo  
1Xícara de sal 
1 1/2 de xicara de água  
1 Colher sopa de óleo  
 Corante comestível ou tinta guache 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Traços, sons, cores e formas- corpo, gestos e movimentos- Fala, Pensamento e 

imaginação. 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conviver, Participar, Explorar, Expressar, Brincar. 

 



PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2020 

TURMA: Maternal B 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 14/10 à 16/10 de 2020 

PROFESSORES(AS): Michele Aguiar de Souza.  

PROFESSORES(AS): Jéssica Cristina Rufino. 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUN
DA-

FEIRA 
 

 
Feriado Nossa Senhora Aparecida. 

 

TERÇA-
FEIRA 

 
Feriado Escolar 

Dia do Professor. 

 

QUART
A-

FEIRA 

       40 
Minutos 

(EI02ET07) 
Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., 
em contextos diversos. 
(EI02EO01) 
Demostrar imagem positiva de si e confiança 
em sua capacidade para enfrentar dificuldade e 
desafios. 
(EI02EO06) 
Respeitar regras básicas de convívio social nas 
interações e brincadeiras. 

O jogo de boliche irá proporcionar aprendizado da relação 
número - numeral, noção de espaço, coordenação motora, 
raciocínio lógico, concentração. 
Brincando, a criança pode se expressar. conhecer a si e 
ao outro, resolvendo conflitos e explorar o ambiente no 
qual está inserida. 
 
Materiais utilizados:  
 Garrafas Pets 
 Bolinha  
 



QUINT
A-

FEIRA 

1 hora  
40 

Minutos 

(EI02EO01) 
Demostrar imagem positiva de si e confiança 
em sua capacidade para enfrentar dificuldade e 
desafios. 
(EI02EO05) 
Perceber que as pessoas têm característica 
física diferentes, respeitando essas diferenças. 
 
 

 
 

É necessário inserir, desde cedo, as crianças nesse meio, 
para que possam conhecer novas histórias, identificar-se 
com personagens e absorver a visão dos filmes, uma 
oportunidade para que trabalhe também os conceitos 
básicos de uma relação de comunicação. 
 
Materiais utilizados: 
 Meios Digitais para assistir o filme, Animais Unidos 

Jamais Serão Vencidos. 
 Através do link https://youtu.be/X47quzO6vn0. 

SEXTA-
FEIRA 

40 
Minutos 

 
(EI02EO03) 
Compartilhar os objetos e os espaços com 
crianças da mesma faixa etária e adultos. 
(EI02CG05) 
Desenvolver progressivamente as habilidades 
manuais adquirindo controle para desenhar, pintar, 
rasgar, folhear, entre outros. 
(EI02TS02) 
Utilizar materiais variados com possibilidades de 
manipulação (argila, massa de modelar), 
explorando cores, texturas, superfícies, planos, 
formas e volume ao criar objetos tridimensionais. 

Garante entretenimento e um grande engajamento físico e 
mental, assim ocupando a criança produtivamente sem 
grande esforço. 
Para poder brincar com a massinha, a criança precisa 
trabalhar intensamente sua coordenação motora fina: ele 
vai segurar, apertar, modelar, separar e construir conforme 
sua criatividade. 
 
Material utilizado: 
 Ingredientes para fazer a massinha. 

 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O EU, O OUTRO E O NÓS; ESPAÇO, TEMPO, 
QUANTIDADE, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES; CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS; TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: 1-Conviver 2-Brincar 4- Explorar 6- Conhecer-se.  

 

 


