
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Maternal A 

PLANO DE AULA SEMANAL DE  22\03 À 26\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. 
(EI02ET02) 
Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e 
fenômeno naturais (luz solar, vento, chuva etc.). 

Nesta atividade vamos mostrar para a criança a 
importância da água para a vida no planeta, 
desenvolvendo atitudes de conservação e prevenção da 
água.   
 
Seguintes matérias: 
● Folha em branco 
● Giz, lápis de cor ou Tinta guache  
● Meios Digitais. 
         

TERÇA
-FEIRA 

    40 
Minutos 

(EI02EO02). 
Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua 
capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. 

Essa atividade irá estimular a criatividade, a noção 
espacial e a motricidade. Este jogo permite trabalhar a 
concentração , a atenção e a motricidade.  
 
Seguintes matérias: 
● Meios Digitais  
● Bolas. 

 
 



QUAR
TA-

FEIRA 

    40 
Minutos 

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

Essa atividade irá valorizar a pessoa palhaço, como forma 
de sensibilização do corpo, buscando a conscientização e 
resgate de valores humanos tais como, alegria, 
cooperação e interação com as crianças através de 
brincadeiras. 
Seguintes matérias: 
● Meios Digitais. 
● Folha em branco. 
● Tinta guache. 
● Papel colorido para a gravata do palhaço. 
 

QUINT
A-

FEIRA 

40 
Minutos 

(EI02CG01) 
Apropriar -se de gestos e movimentos de sua cultura no 
cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. 
(EI02CG03) 
Explorar formas de deslocamento no espaço (Pular, 
saltar dançar), combinando movimentos e seguindo 
orientações. 
 

Essa atividade a criança irá desenvolver habilidade 
corporal, relaxar, gastar energia, para melhorar relações e 
aprendizado de forma lúdica e prazerosa. 
 
Seguintes matérias: 
● Sacola plástica  
● Jornal 
● Recipiente 

 
. 

SEXTA-
FEIRA 

40 
Minutos 

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

 

Essa atividade a criança irá desenvolver habilidade motora 
a percepção auditiva e visual. 
 
Seguintes matérias: 
● Meios Digitais  
● Tinta guache  
● Folha em branco. 

 
 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: (EI02CG05), (EI02ET02) - (EI02EO02) -(EI02CG01) 
 -(EI02CG03). 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 


