
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA:MINI MATERNAL A 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 22/03 À 26/03 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 

SEGUNDA-
FEIRA 

30 

Minutos 

(EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade 
na interação com crianças e adultos. (EI02CG05) Desenvolver 
progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 
controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 
(EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus 
desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. (EI02ET02) 
Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e 
fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.). 

ATIVIDADE: Confeccionar uma máscara da gotinha de água. 
Vídeo MÚSICA: Turma da Mônica - Economizar Água 
https://youtu.be/SlfpR8IgQeY 

Saber sobre a necessidade de se economizar água. 
Reconhecer a importância da água para a vida e suas diversas 
utilidades. 

TERÇA-
FEIRA 

35 

Minutos 

(EI02EO05) Perceber que as pessoas têm características físicas 
diferentes, respeitando essas diferenças. (EI02CG05) 
Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 
adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, 
entre outros. 

 

 

 

 

 

Após assistir o vídeo (Mundo Bita), faça uma roda de conversa e converse 
com a criança sobre os artistas que trabalham no circo, fale das cores que 
predomina no mundo divertido e colorido do circo.  

ATIVIDADE: Depois da roda de conversa, faça uma linda colagem no desenho 
do Circo. Para concluir essa atividade, você irá precisar de: 

 Papel picado (colorido) 
 Cola 

O objetivo é aguçar o imaginário das crianças, focando sempre o respeito as 
diferenças de todas as pessoas, povos e linguagem (corporal, musical, 
plástica e oral), levando a criança a se expressar suas ideias, sentimentos, 
necessidades e desejos com isso avançando o seu processo de aprendizagem. 



QUARTA-
FEIRA 

45 

Minutos 

(EI02EO05) Perceber que as pessoas têm características físicas 
diferentes, respeitando essas diferenças. (EI02EO02) 
Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua 
capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.  (EI02CG05) 
Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 
adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, 
entre outros. (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. 

VÍDEO: Mundo Bita – (Palhaçada)  https://youtu.be/QaUxZtCLoa8 ATIVIDADE: 
- Brincadeira de bola ao alvo, na boca do palhaço. Para concluir essa 
atividade, você irá precisar de: 

 Bola (tamanho médio) 
 Caixa de papelão ou um balde 
 Tinta guache e papel colorido (caso queira deixar a caixa mais 

colorida). 
 Proporcionar um ambiente colorido e mágico, dando às crianças, a 

oportunidade de desenvolve a imaginação e vivenciar várias 
experiências na área motora e das artes e explorar movimentos com 
o corpo. 

QUINTA-
FEIRA 

45 

Minutos 

(EI02EO05) Perceber que as pessoas têm características físicas 
diferentes, respeitando essas diferenças. (EI02EO02) 
Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua 
capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. (EI02EO05) 
Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, 
respeitando essas diferenças. (EI02TS03) Utilizar diferentes 
fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras 
cantadas, canções, músicas e melodias. (EI02CG05) 
Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 
adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, 
entre outros. 

 

Atividade 1: Carimbo de mão 

VÍDEO: https://youtu.be/EWPnwIcTPvQ 

Atividade 2: Pintura facial 

Resgatar a cultura circense, identificando seus artistas e o papel que cada 
um exerce, e sua importância no meio social; Estimular a criatividade e a 
imaginação; desenvolver o gosto pelo Circo; interagir com adultos e 
crianças, através de brincadeiras; desenvolver a coordenação motora; 
desenvolver a linguagem oral. 

SEXTA_ 

FEIRA 
 

(EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade 
na interação com crianças e adultos. (EI02EO03) Compartilhar 
os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e 
adultos. (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. 

HISTÓRIA: Contação de história sobre a Páscoa para educação infantil 

ACESSE             https://youtu.be/nCEvGaR9q94      

RODA DE CONVERSA: Conversar com a criança sobre a importância de 
partilhar, ser solidário, sobre ajudar os amiguinhos, sobre o amor pelas 
pessoas, afinal a Páscoa é uma data que simboliza o amor. 

MÚSICA: Galinha Pintadinha- Coelhinho da Páscoa           
https://youtu.be/AvTJ4kfD_Z0  

ATIVIDADE 1: Procurando os ovos de Páscoa 



ATIVIDADE 2: Confeccionar uma máscara de coelhinho 

Proporcionar as crianças o entendimento do significado da Páscoa; Estimular 
a comemoração da Páscoa; Desenvolver a criatividade; Desenvolver o 
raciocínio-lógico, a expressão oral e corporal, a coordenação motora, a 
percepção auditiva e visual da criança; Propor as boas ações, a 
solidariedade, a amizade, etc. 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:O eu, o outro e o nós/ Corpo, gesto e movimentos/ Traços, sons, cores e formas/ 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. 

 

 


