
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Maternal B 

PLANO DE AULA SEMANAL DE  22\03 À 26\03 DE 2021 

PROFESSORES(AS): Amanda Antunes Alvarenga 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUN
DA-

FEIRA 

30 
Minutos 

 
(EI02CG05) 
Desenvolver progressivamente as habilidades manuais 
adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, 
folhear entre outros. 
(EIO2EFO1) 
Dialogar com crianças e adultos, expressando seus 
desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. 

Nesta atividade vamos trabalhar: Dia da Água   
Preparação de um fantoche. 
Material utilizado: 

  Molde (fantoche) 
 Lápis de cor ou Giz de cera. 

TERÇA
-FEIRA 

    40 
Minutos 

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

Nesta atividade vamos trabalhar Dia do Circo. 
Vamos começar assistindo o vídeo do Patati e Patatá-
Circo da Alegria e depois pintar um lindo desenho. 
https://www.youtube.com/watch?v=tvDZbnDNolM  



QUAR
TA-

FEIRA 

    40 
Minutos 

 
(EI02E005) 
Perceber que as pessoas têm características físicas 
diferentes, respeitando essas diferenças. 
(EI02EFO1) 
Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na 
interação com crianças e adultos. 

 
Hoje iremos fazer pintura facial.  
Após assistir o vídeo Mundo Bita-Palhaçada, converse 
com a criança sobre o Circo. 
https://www.youtube.com/watch?v=QaUxZtCLoa8  
 

QUINT
A-

FEIRA 

40 
Minutos 

 
(EI02CG02) 
Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por 
noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, 
fora etc.ao se envolver em brincadeiras e atividades de 
diferentes naturezas. 
(EI02CG03) 
Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, 
saltar, dançar) combinando movimentos e seguindo 
orientações. 

 
Nessa aula iremos ser o equilibrista do circo 
Material utilizado: 

 Fita crepe 
 Almofada ou travesseiro 

 

SEXTA-
FEIRA 

Feriado  
 

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

 
Culinária 
Ovos de chocolate (sem levar ao fogo.) 
Nessa aula vamos fazer ovo de chocolate. 
Lembrando que a participação do responsável, é muito 
importante nessa aula. 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Quantidade, relações e transformações. Corpo, Gestos e 
Movimentos  O Eu, o outro e o nós.  
 

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

Conhecer-se 

 


