
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: maternal A e B 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 22 A 26 DE MARÇO DE 2021  

PROFESSORAS: ANDREZZA, CRISTIANE, DOROTI, GENI, JEANE, JUCILÉIA,       
PATRÍCIA, TATIANE. 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS 
DA 

SEMA
NA 

TEMPO 
ESTIMAD
O PARA 
REALIZA
ÇÃO DAS 
ATIVIDAD

ES  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEG
UND

A-
FEIR

A 

 
30 

minuto
s 

 
(El02ET05) Classificar objetos, considerando 
determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.).  

Atividade: Tampinhas coloridas 
 
Estratégia: o adulto e/ou responsável ajudará a criança a 
pegar algumas tampinhas, de vários tamanhos e cores. 
Depois que a criança estiver com as tampinhas, irá 
separá-las por tamanho e cores.   

Contribuições didáticas: Currículo Municipal de Ribeirão 
Pires, Brasil. Base Nacional Comum Curricular. Brasília 
Competência Gerais Educação Infantil. MEC, 2017 
  

TER
ÇA-
FEIR

A 

15 
MINUT

OS 

(EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no 
espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos 
e seguindo orientações.  
 

Atividade: Equilíbrio  

Estratégia: nessa atividade o desafio é andar em cima da 
corda de preferência sem sapatos colocando um pé na 
frente do outro e se equilibrar com a ajuda do adulto 
responsável.  

Contribuições didáticas: Brasil. Base Nacional Comum 
Curricular. Brasília Competência Gerais Educação Infantil. 
MEC, 2017 



 

QUA
RTA-
FEIR

A 

20 
MINUT

OS 

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

Atividade: Sensorial movimento de pinças.  

Estratégia: o adulto e/ou responsável vai   precisar de 
caneta, pregador de roupa, e cartolina de cores variadas.  

Vai apresentar os círculos numerados, à criança e pedir 
que a mesma acompanhe a sequência dos números com 
os pregadores. 

No final fazer a contagem junto com Criança, cite as cores 
também e observe se ela gostou.  Registrar o momento 
com foto ou vídeo. 

Contribuições didáticas: Currículo Municipal de Ribeirão 
Pires, Brasil. Base Nacional Comum Curricular. Brasília 
Competência Gerais Educação Infantil. MEC, 2017 

QUI
NTA-
FEIR

A 

20 
minuto

s 

 
 (EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e 
diferenças entre as características e propriedades dos 
objetos (textura, massa, tamanho).  

Atividade: Textura 

Estratégia: nessa atividade o adulto/responsável irá 
colocar areia numa caixa pequena, e farinha de trigo em 
outra caixa. Esconder um brinquedo pequeno em ambas 
as caixas, pedir que a criança procure o brinquedo na 
areia e depois na farinha de trigo. Pergunta: o que é macio 
e o que é áspero (crespo). 

Contribuições didáticas: Brasil. Base Nacional Comum 
Curricular. Brasília Competência Gerais Educação Infantil. 
MEC, 2017 
Currículo Municipal de Ribeirão Pires. 



SEX
TA-

FEIR
A 

30 
minuto

s 

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

Atividade: Ouvir e assistir o vídeo da Borboleta Antonieta 

Link do vídeo: https://youtu.be/VwNYnj8vam0  

Estratégias: Prepare um lugar aconchegante e ponha o 
vídeo para a criança assistir. Depois faça algumas 
perguntas a respeito do vídeo. Como: quem estava dentro 
do saquinho, como ela se chamava, o que aconteceu com 
ela, entre outras.  

Após assistir e ouvir a história pegue uma folha de sulfite e 
desenhe com tinta, lápis, canetinha, ou giz as mãozinhas 
da criança, se necessário deixe secar recorte e de para ela 
brincar como se fosse uma borboletinha.  

Contribuições didáticas: Currículo Municipal de Ribeirão 
Pires, Brasil. Base Nacional Comum Curricular. Brasília 
Competência Gerais Educação Infantil. MEC, 2017 
 

https://www.tempojunto.com/2014/10/17/20-ideias-de-
desenhos-usando-maos-e-tinta/  

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: o eu, o outro, o nós; escuta, fala, pensamento 
e imaginação; espaço, tempos, quantidades, relações e transformações; corpo, gestos e movimentos; traços, sons, cores e formas. 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: explorar, conviver, brincar, conhecer-se, 
expressar e participar. 

 


