
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2020 

TURMA: Maternal A 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 19/10 À 23/10 DE 2020 

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

 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

 

 
 

  DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES 

 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

 
 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

 

 
 
 
 
 
 

35 minutos 
 
 

 
(EI02ETO5) 
Classificar objetos, considerando determinado atributo 
(tamanho, peso, cor, forma etc.) 

Afunda ou Flutua 
Essa simples atividade contribui para o 
desenvolvimento de vários aspectos como a 
coordenação motora fina, coordenação viso motora, 
movimento de pinça, concentração, atenção, paciência, 
persistência…Materiais: 
 
– Um recipiente fundo transparente 
– Água 
– Pequenos objetos: mini brinquedos, borracha escolar, 
plástico, letras de EVA, pedrinha, tampinhas, isopor, 
rolha, e o que mais a imaginação mandar! 
Não esqueça de registrar a atividade. 
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40 minutos 
 

 
(EI02ET01) 
Explorar e descrever semelhança e diferença entre as 
características e propriedades dos objetos (texturas, 
massa, tamanho) 
 
 
 
 
 
 
 

Faça Areia Movediça  
Ingredientes: 
 
Maizena 
Água 
Corante (opcional) 
 
Modo de fazer: 
Já que o experimento pode ser feito em diferentes 
escalas – de um balde até um copo -, recomenda-se 
manter a proporção de 2 copos de água para 1 de 
Maizena. 
Se quiser, adicione algumas gotas de corante para 
deixar o líquido colorido, proporcionando ainda mais 
diversão. 

 

 
 
 
 
 
 

35 minutos 

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

 
Faça cores desaparecerem 
Ingredientes 
 
Papel sulfite, lápis, tesoura, régua, canetinhas coloridas, 
cola e barbante 
 
1. Desenhe um círculo de cerca de 15 centímetros de 
diâmetro no papel e recorte-o. Use a régua e o lápis para 
dividi-lo em seis pedaços iguais. Pinte cada uma das 
“fatias” com cores semelhantes às do arco-íris. 
2. Em seguida, recorte um círculo de papelão do mesmo 
tamanho e cole-o ao sulfite pintado de arco-íris. Agora 
faça dois furos próximos ao centro do círculo 
3. Corte um fio de barbante de 90 cm e atravesse cada 
ponta dele em um dos furos. Amarre as pontas. Segure 
as duas alças que se formaram e gire o disco de modo a 
torcer o barbante dos dois lados. E depois puxe as alças 
para longe do disco. O disco vai girar bem rápido e as 
cores vão desaparecer. 
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40 minutos 
 

 
(EI02TS02) Utilizar materiais variados com 
possibilidade de manipulação (argila, massa de 
modelar), explorando cores, formas, superfícies, 
planos, formas e volumes ao criar objetos 
tridimensionais  
 
(EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e 
diferenças entre as características e propriedades dos 
objetos (textura, massa, tamanho). 

Cores Dançantes  
 
Para está experiência vocês irão precisar de: 
Um potinho 
Um pouco de leite  
Corante comestível de várias cores 
Um cotonete 
Um pouco detergente  
Nesta experiência vamos despertar a curiosidade, a 
imaginação do que pode acontecer com apenas um 
toque 

 

 
 
 
 
 

  40 minutos 

 
(EI02TS02) Utilizar materiais variados com 
possibilidade de manipulação (argila, massa de 
modelar), explorando cores, formas, superfícies, 
planos, formas e volumes ao criar objetos 
tridimensionais  
 
(EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e 
diferenças entre as características e propriedades dos 
objetos (textura, massa, tamanho). 

 
O chuveirinho 
 
Para está experiência vamos precisar da ajuda do papai 
ou da mamãe.  
Uma garrafa pétalas 
Um prego para furar a garrafa  
Uma bacia com água  
Nesta experiência vamos construir um chuveirinho e 
nele iremos perceber que enquanto o ar entra a água sai, 
mas quando colocamos a tampa na garrafa a água para 
de cair. 

 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADESDURANTE A SEMANA: Traços, Sons, Cores e Formas/Espaços, 
Tempos, Quantidades Relações e Transformações 
 
 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Brincar , participar, explorar e 
expressar. 
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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2020 

TURMA: Maternal B 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 19/10 à 23/10 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 

       40 
Minutos 

(EI02TS02) 
Utilizar materiais variados com possibilidades de 
manipulação (argila, massa de modelar), 
explorando cores, texturas, superfícies, planos, 
formas e volume ao criar objetos tridimensionais. 
(EI02EO01) 
Demostrar imagem positiva de si e confiança 
em sua capacidade para enfrentar dificuldade 
e desafios. 

Expressar-se por meio das artes visuais, utilizando diferentes 
materiais. 
 
Materiais utilizados:  
 Leite (1 xícara). 
 Corante alimentício. 
 Cotonete. 
 Detergente.  
   

TERÇA-
FEIRA 

       40 
Minutos 

(EI02EO03) 
Compartilhar os objetos e os espaços com 
crianças da mesma faixa etária e adultos. 
(EI02TS02) 
Utilizar materiais variados com possibilidades de 
manipulação (argila, massa de modelar), 
explorando cores, texturas, superfícies, planos, 
formas e volume ao criar objetos tridimensionais. 
(EI02ET05) 
Classificar objetos, considerando determinado 
atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.). 

Interagir com o meio ambiente e com fenômenos naturais ou 
artificiais, demostrando curiosidade e cuidado com relação a 
eles. 
Materiais utilizados:  
 1 copo transparente  
 Vinagre. 
 Bicabornato. 
 Detergente.  
 Corante alimentício. 
 Meios digitais  
 



QUART
A-

FEIRA 

       40 
Minutos 

(EI02EO04) 
Comunicar -se com os colegas e os adultos, 
buscando compreendê-los e fazendo-se 
compreender. 
(EI02CG05) 
Desenvolver progressivamente as habilidades 
manuais, adquirindo controle para desenhar, 
pintar, rasgar folhear, entre outros. 

Coordenar suas habilidades manuais. 
 
Materiais utilizados:  
 1 copo transparente 
 Água  
 Detergente (150 ml) 
 Óleo (150ml) 
 
 
 

QUINT
A-

FEIRA 

40 
Minutos 

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

 

Expressar-se por meio das artes visuais, utilizando diferentes 
materiais. 
 
Materiais utilizados: 
 1 copo transparente  
 Água  
 Corante alimentício  
 1 flor branca (Com Caule). 
 

SEXTA-
FEIRA 

40 
Minutos 

(EI02ET01) 
Explorar e descrever semelhanças e diferenças 
entre as características e propriedades dos 
objetos (textura, massa, tamanho). 
(EI02TS02) 
Utilizar materiais variados com possibilidades de 
manipulação (argila, massa de modelar), 
explorando cores, texturas, superfícies, planos, 
formas e volume ao criar objetos tridimensionais. 
 

Identificar, nomear adequadamente e comparar as 
propriedades dos objetos, estabelecendo relações entre eles. 
Expressar-se por meio das artes visuais, utilizando diferentes 
materiais. 
 
Material utilizado: 
 Meios digitais. 
 Sal 
 Farinha de trigo 
 Água  
 Corante alimentício  

 

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.  

 

 


