
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021  

TURMA: Maternal A e B  

PLANO DE AULA SEMANAL DE: 08 A 13 DE MARÇO DE 2021 
PROFESSORES(AS): ANDREZZA, CRISTIANE, DOROTI, GENI, 
JEANE, JUCILÉIA, PATRÍCIA, TATIANE. 

 
EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL)  

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO  
ESTIMADO  

PARA  
REALIZAÇÃO 

DAS  
ATIVIDADES   

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO  

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS  

 

20 minutos (E102E005) Perceber que as crianças têm 
características físicas diferentes respeitando as 
diferenças.  
  
  

Atividade: vídeo - todo mundo é diferente.  

Assistir ao vídeo e conversar com a criança que cada 
um de nós temos uma característica diferente seja na 
cor da pele, no cabelo, altura etc.  
  
 https://youtu.be/kwU8TwARtIA  
Contribuições didáticas: Brasil. Base Nacional Comum 
Curricular. Brasília. Competências Gerais Educação 
Infantil. MEC, 2017  

 

30 minutos  (EI02E004) Comunicar-se com os colegas e os 
adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 
compreender. 

  

  

 Atividade: Somos todos iguais, porém temos nossas 
diferenças   

Observar as crianças da figura. Agora vamos responder 
algumas perguntas que o adulto irá fazer e ajudar a 
criança a construir suas próprias opiniões.   
Os coleguinhas dessa turma são todos iguais?  
Tem a mesma cor de cabelo?   
São do mesmo tamanho?  
Tem amiguinho diferente um do outro?  
Como devemos tratar os amiguinhos?  
Como gostaríamos que as pessoas nos tratassem?  
Contribuições didáticas: Brasil. Base Nacional Comum 
Curricular. Brasília. Competências Gerais Educação 
Infantil. MEC, 2017 



 

20 minutos

 

(E102TS02) Utilizar materiais variados com 
possibilidades de manipulação.  

  

 Atividade: Confecção de cartaz.  

O responsável vai oferecer para a criança revistas, gibis 
ou folhetos de mercado e ajuda lá procurar figuras de 
todo tamanho, formas e cores depois colocar em folha 
sulfite ou de caderno fazendo assim seu cartaz, o 
responsável vai pontuar mostrando as figuras as 
diferenças que forem observando e juntos discutirem o 
assunto é também falar do respeito que temos que ter 
com colegas e todas as pessoas.  
Contribuições didáticas: Brasil. Base Nacional Comum 
Curricular. Brasília. Competências Gerais Educação 
Infantil. MEC, 2017 

 

20 minutos

 

  
(EI02E006) Respeitar regras básicas de convivência 
social nas interações e brincadeiras.  

Atividade: Diga não ao bullying  

Nessa atividade o responsável irá escrever em cartolina 
as seguintes palavras:  
Respeito, agredir, amor, morder, carinho, empurrar os 
amigos, chutar, elogios, cuspir, brincar juntos, quebrar 
pertences;   
Recortar as palavras e misture todas.  Pedir para a 
criança pegar uma palavra por vez.  Ao pegar a palavra 
o responsável pergunta se é sim ou não.  Se pode ou 
não pode.  Se é certo ou errado. Terminando aplaude e 
abraça a criança.  Por favor registre esse momento.  
Contribuições didáticas: Brasil. Base Nacional Comum 
Curricular. Brasília. Competências Gerais Educação 
Infantil. MEC, 2017 



 

20 minutos

 

(E102EF05) Relatar experiências e fatos 
acontecidos, histórias ouvidas.  
  
  
  
  
   

Atividade: ouvir a contação de história “Meu amigo faz 
iiiiii"  

O responsável vai oferecer para a criança um ambiente 
tranquilo para a história. Conversar sobre o respeito às 
diferenças deve ser permanente a história trará uma 
referência lúdica que ganhará significado quando no dia 
a dia observamos as pessoas e suas diferenças e fazer 
um link com a história que foi vista.  O exemplo é muito 
importante os pais devem se manter vigilantes com o 
quê falam. Após a história e a conversa sugerimos 
dançar com à criança livremente para que possam 
desfrutar em família de um momento prazeroso para a 
criança.   

https://youtu.be/z40CGS-g0vs   
  
https://youtu.be/0sEGRXSWG50  
 
Contribuições didáticas: Brasil. Base Nacional Comum 
Curricular. Brasília. Competências Gerais Educação 
Infantil. MEC, 2017 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: escuta, fala, pensamento e imaginação; o eu, 
o outro e o nós; traços, sons, cores e formas.  
 DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: conhecer-se, brincar, participar, explorar, 
expressar e conviver.  

  


