
                                                                                                                                      PLANO DE AULA SEMANAL DE 08 A 12 DE MARÇO DE 2021.  

PROFESSORES (AS): ADRIANA, LUCIANA, THAISA.  

______________________________________________________________________________________________________________________________  

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL)  

DIAS  DA  

SEMANA  

TEMPO  

ESTIMADO PARA 
REALIZAÇÃO DAS  

ATIVIDADES   

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO  
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS  

 

   

(EI02EF04)  
Formular e responder perguntas 

sobre fatos da história narrada, 

identificando cenários, personagens 

e principais acontecimentos.  

Assistir o vídeo da história: A Joaninha que perdeu as pintinhas.  
https://www.youtube.com/watch?v=hsTY38MYzBk   
  
Após assistir o vídeo;  
Fazer o entendimento da história, conversando com a criança sobre a 
importância do respeito e da amizade.  
                     

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

                                                                                                                                                                                   PLANO DE  AULA   SEMANAL   –   ANO 202 1   

                                                                                                                  TURMA: MATERNAL   

https://www.youtube.com/watch?v=hsTY38MYzBk
https://www.youtube.com/watch?v=hsTY38MYzBk


  

  

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

  

  
 Desenhar a história  
 Auxiliar a criança fazendo o reconto  da história, em seguida a criança fará o 
próprio reconto por meio do desenho, desenhando os personagens e 
cenários,após o desenho perguntar o que ela desenhou.  

                                                               
    

(EIOEF01)  

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

  

Música:MUNDO BITA;  A DIFERENÇA É O QUE NOS UNE.  

https://www.youtube.com/watch?v=eLtzvypcurE  

   

Assistir o vídeo da música A diferença é o que nos une, com a família e 

observar que os personagens são diferentes e muito especiais.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=eLtzvypcurE
https://www.youtube.com/watch?v=eLtzvypcurE


 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

   

(EI02EO05)   
Perceber que as pessoas têm 
características físicas diferentes, 
respeitando essas diferenças.  

  

  

   

Recorte e colagem:  
Com o suporte de revista, jornais ou panfletos, estimular a criança a 
folhear à procura de imagens de diferentes pessoas, crianças, idosos, 
etc.  
O adulto auxiliará recortando essas imagens e a criança vai colar 
montando um cartaz.  
Observar e questionar junto à criança como cada pessoa é diferente da 

outra.  



 
 

   

 
                                   

       



  

  

(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.  

  

 Chefinho mandou  
https://www.youtube.com/watch?v=m1QEEGR_B0I  
  
Assistir o vídeo da Xuxa: Chefinho mandou. O vídeo ensina como é a 
brincadeira, o vídeo proporciona uma brincadeira musical, a criança vai 
dançar, é muito divertido, em seguida faça a brincadeira de comando, a 
criança vai precisar de outra pessoa para ir direcionando a brincadeira.   
  

  
  
  
   

  

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O EU, O OUTRO E O NÓS - CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS - ESCUTA, FALA, 

PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO – ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES – TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS.  

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: CONVIVER, BRINCAR, PARTICIPAR, EXPLORAR, ESXPRESSAR-SE.  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=m1QEEGR_B0I
https://www.youtube.com/watch?v=m1QEEGR_B0I

