
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2020 

TURMA: Mini Maternal B 

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

PROFESSORES (AS) Joelma Vargas Reis 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃ

O DAS 
ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUN
DA-

FEIRA 

40 
minutos 

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 volumes ao criar objetos 
tridimensionais. 
EI02ET01-Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as 
características e propriedades dos objetos (textura, massa, 
tamanho). 

Proporcionar uma experiência sensorial diferente, trabalhando a 
coordenação motora, a percepção visual e o brincar. 

TERÇA
-FEIRA 

50 
minutos 

EI02CG02-Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por nações, 
como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora, etc. Ao se 
envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas. 
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 volumes ao criar objetos 
tridimensionais. 
 

Desenvolver junto com a criança uma experiência colorida e divertida, 
trabalhando a coordenação motora, a percepção visual, a imaginação 
e o brincar. 



QUAR
TA-

FEIRA 

40 
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. 
 
EI02EO04- Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando 
compreendê-los e fazendo-se compreender. 
EI02ET03-Compartilhar com outras crianças, situações de cuidado 
de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela. 

 
Propor à criança a oportunidade de presenciar uma germinação e 
acompanhar o crescimento do feijão, trabalhando a percepção visual, 
a curiosidade sobre plantas e o seu desenvolvimento. 

QUINT
A-

FEIRA 
1 hora 

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 volumes ao criar objetos 
tridimensionais. 
 

Realizar uma experiência na qual a criança, conheça as cores de uma 
forma divertida e curiosa, trabalhando a percepção visual, a 
coordenação motora e a imaginação. 

SEXTA-
FEIRA 

    1 hora 

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 volumes ao criar objetos 
tridimensionais. 
 
 

Proporcionar à criança uma experiência mágica, trabalhando a 
coordenação motora, a percepção visual, a criatividade e a 
imaginação. 
 
 
 
 
 
 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: EI02CG02/ EI02CG05 / EI02TS02 /EI02EO04 /EI02ET01/EI02ET03 

 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: 1- Conviver, 2-Brincar, 3-Participar, 4-Explorar, 5-Expressar, 6-Conhecer-se. 

 


