
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: MINI MATERNAL A 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 15/03 À 18/03 DE 2021. 

PROFESSORES(AS): RENATA DA SILVA BRANDÃO 

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. (EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras 
disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, 
músicas e melodias. (EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, 
expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. 

Confecção de cartão para o dia das mulheres. 

Desenvolver a coordenação motora; 

Explorar a imaginação e a criatividade; 

Trabalhar a ludicidade. 

TERÇA
-FEIRA 

35 

Minutos 

(EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando 
compreendê-los e fazendo-se compreender. (EI02CG05) 
Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 
controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 
(EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no 
ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 
(EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus 
desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. 

RODA DE CONVERSA: Conversa com os alunos a respeito da 
importância da mulher nos dias atuais. 

Pesquisar sobre as profissões das mulheres. 

 Conscientizar o aluno sobre a importância da figura humana. 
 Valorizar a atuação da mulher na sociedade moderna. 
 Desenvolver a coordenação motora; 
 Explorar a imaginação e a criatividade; 



QUAR
TA-

FEIRA 

35 

Minutos 

(EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando 
compreendê-los e fazendo-se compreender. (EI02CG05) 
Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 
controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 
(EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no 
ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 

ATIVIDADE: PESQUISAR IMAGENS DOS PONTOS 
TURÍSTICOS DA CIDADE DE RIBEIRÃO PIRES. 

Desenvolver aprendizagem sobre a cultura e pontos turísticos da 
cidade. 

Saber em que dia se comemora o “Aniversário de nossa Cidade.” - 
Proporcionar aos alunos um melhor conhecimento da nossa cidade; - 
Desenvolver a imaginação e a criatividade; - Reconhecer a origem do 
nome da nossa cidade. 

QUINT
A-

FEIRA 

40 

Minutos 

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

AIVIDADE: CONFECCIONAR A BANDEIRA DA CIDADE DE RIBEIRÃO 
PIRES. 

Atividades que envolvem colagem, desenho, pintura e até mesmo 
modelagem são essenciais para promover a criatividade, a autonomia, 
a expressão e socialização das crianças, contribuindo para a 
construção e ampliação de habilidades artísticas. 

 

SEXTA-
FEIRA 

x 
19 de Março 

Ferido (aniversário da Cidade de Ribeirão Pires) 

X 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: “O EU, O OUTRO E O NÓS” “CORPO, GESTO E MOVIMETO” “TRAÇOS, SONS, 

CORES E FORMAS” “ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO” 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conviver, Participar, Explorar, Expressar e Conhecer-se. 

 


