
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Maternal A 

PLANO DE AULA SEMANAL DE  15\03 À 19\03 DE 2021 

PROFESSORES(AS): Michele Aguiar de Souza.  

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 

(EI02CG05) 
Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 
adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, 
folhear, entre outros. 
(EI02EO03) 
Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da 
mesma faixa etária e adultos. 

Nesta atividades vamos mostrar para a criança a 
valorização da mulher como (mãe, tia , avó e irmã ). 
Seguintes matérias: 
● Papelão, folha em branco 
● Giz, lápis de cor ou Tinta guache  
● Lantejoula, glitter. 
● Meios digitais. 
         

TERÇA
-FEIRA 

    40 
Minutos 

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

Essa atividade irá estimular a  criatividade , sensibilidade e 
aumenta a capacidade de concentração e  a expressão 
artística e  imaginação. 
 
Seguintes matérias: 
● Giz, lápis de cor. 
● Lantejoula, glitter. 
 



QUAR
TA-

FEIRA 

    40 
Minutos 

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

Essa atividade irá valorizar o patrimônio histórico da 
cidade, conhecer os pontos turísticos da cidade e 
desenvolver a noção de espaço e tempo. 
 
Seguintes matérias: 
● Meios Digitais. 
● Folha em branco. 
● Cola  
● Tesoura (para uso dos pais). 
 
 
 

QUINT
A-

FEIRA 

40 
Minutos 

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

Essa atividade a criança irá conhecer e valorizar a cidade 
aonde vive e usar a imaginação para celebrar esse dia. 
 
Seguintes matérias: 
● Giz, lápis de cor. 
● Lantejoula, glitter 
● Folha em branco. 

 
. 

SEXTA-
FEIRA  

 
Feriado Aniversario de Ribeirão Pires 

 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: (EI02CG05), (EI02EO03) 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 


