
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2020 

TURMA: MATERNAL 

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

 
 

30~40 
minutos 

 

(EI02EF06) Criar e contar histórias oralmente, com base 
em imagens ou temas sugeridos. 

                                   

RODA DE CONVERSA. 
Comece uma conversa com a criança, na parte externa 
de casa, vá juntando pedrinhas ou gravetinhos. O adulto 
poderá sugerindo que se construam personagens da 
conversa, com o material encontrado. Na semana 
passada vocês montaram uma coleção de pedrinhas, 
podem utiliza las também para compor personagens, e 
até mesmo um cenário dessa história. 
 



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. 

 

 
 

Hoje vamos fazer uma atividade muito divertida! 
Vamos separar materiais que ninguém mais vê 
utilidade, vamos montar brinquedos, esculturas, o que 
você quiser. 
Colocamos imagens aqui para você ver o que 
conseguimos fazer.  
Não encontramos tantas coisas coloridas, mas nos 
divertimos muito com um papelão e galhos secos. 
Montamos a cara de um leão fofinho. 
Faça você também sua arte. Explore materiais 
disponíveis na sua casa, no quintal. E use sua 
imaginação. 
 
 

4ª feira 

 
 

30 
minutos 

 

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

 

Hoje vamos brincar com uma montagem de um vaso de 
flores, vamos pedir para um adulto desenhar um vaso 
num papelão, e lembra ló de desenhar uns galhos, pois 
vamos colher algumas flores, para colocar no nosso 
vaso. 
Peça para o adulto furar bem no final de cada galho, 
pode usar um palito de churrasco. 
Vamos pegar as flores e colocar o cabinho delas no 
buraquinho. Uma flor em cada galho. 
Você pode usar flores coloridas ou escolher todas de 
uma cor só. 
 
 
 



 
 
 

5ª feira 

 
 

30 
minutos 

 

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

 
 
 

Vamos brincar! 
Separe com um adulto: 
  4 fios de barbante ou lã com15 cm de comprimento 
  duas folhas de papel 
  uma sacolinha plástica 
 tesoura sem ponta 
 fita adesiva 

 
Amasse as duas folhas de papel, formando uma 
bolinha, e coloque a outra folha por cima, para ficar 
uma bolinha bem firme.  Peça para um adulto recortar 
a sacolinha plástica em formato de círculo, com 20 cm 
de diâmetro, usando a fita adesiva, vamos fixar uma 
ponta do barbante no plástico a cada 5 cm. 
Agora a outra ponta será fixada na bolinha, formando 
um paraquedas. Você pode escolher um nome para o 
seu paraquedista.  
Para brincar basta juntar todo o paraquedas na mão e 
lançar para o alto, assim quando começar a cair, o 
plástico vai abrir, o barbante esticar, e a bolinha de 
papel servirá de peso pra uma queda lenta. 
Se você tiver um bonequinho de plástico, pode 
substituir a bolinha de papel. 
 



 

Um brinquedo simples, mas bem legal, podemos 
brincar dentro ou fora de casa, em dias de chuva é 
bem divertido. 
 

6ª feira 

30 
Minutos 

Cada 
atividade. 

 

(EI02E004) Comunicar se com adultos e colegas, 
buscando compreende lós e fazendo se compreender. 
 

    
 
 
 

Vamos reunir todo mundo da sua casa, e fazer uma 
brincadeira divertida. Vamos brincar de MÍMICA. Você 
começa a brincadeira. Imite alguém da sua família, um 
personagem de alguma história ou até mesmo, algum 
animal que você goste ou acha engraçado. 
Outra brincadeira bem divertida para fazer com sua 
família, é a BATATA QUENTE nós nos divertíamos 
muito na escola. Ensine sua família, você quem 
explicará as regras ok. 
 
Segue link PROJETO MUSICALIZAR. 
Chame sua família para se divertir com você! 
 
https://youtu.be/zcoM8PnfAnQ 

 
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. 

 


