
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Maternal A 

PLANO DE AULA SEMANAL DE  08\03 À 12\03 DE 2021 

PROFESSORES(AS): Michele Aguiar de Souza.  

PROFESSORES(AS): Jéssica Cristina Rufino. 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 

(EI02EF01) 
Dialogar com crianças e adultos expressando seus 
desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. 

Nesta atividades vamos trabalhar a memorização dos 
emoji dos sentimentos. 
 
Seguintes matérias: 
Papelão  
Caneta, canetinha, lápis de cor ou giz de cera  
Tesoura somente para utilização dos pais. 
 

TERÇA
-FEIRA 

    40 
Minutos 

(EI02EF01) 
Dialogar com crianças e adultos expressando seus 
desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. 

Essa atividade é muito importante para criança aprender a 
identificar as emoções do nosso dia a dia como: medo, 
triste, feliz, assustado, surpreso. 
 
Seguintes matérias: 
Folha de sulfite. 
Lápis de cor ou giz de cera. 
 



QUAR
TA-

FEIRA 

    40 
Minutos 

(EI02EF01) 
Dialogar com crianças e adultos expressando seus 
desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. 
 
 
 
 
 

Essa atividade permite que a criança se expresse 
revelando como esta seu emocional, cria ponte entre o 
mundo real e o imaginário. 
 
Seguintes matérias: 
Folha de sulfite  
Lápis de cor ou giz de cera. 
 
 
 

QUINT
A-

FEIRA 

40 
Minutos 

(EI02EF01) 
Dialogar com crianças e adultos expressando seus 
desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. 
 

Essa atividade irá trabalhar a percepção visual e espacial 
e a diversão entre os participantes. 
 
Seguintes matérias: 
Folha de sulfite  
Giz ou lápis de cor. 

SEXTA-
FEIRA 

40 
Minutos 

(EI02EF01) 
Dialogar com crianças e adultos expressando seus 
desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. 
 

Nessa atividade vamos trabalhar os sentimentos com as 
crianças, para que elas aprendam a se expressar para 
melhor serem entendidas. 
 
Seguintes matérias: 
Folha de sulfite  
Giz ou lápis de cor. 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: (EI02EF01). 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 


