
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA:    Maternal A e Maternal B 

SEMANA: 22 a 26 de Março. 

PROFESSORES: Alexandre, Claudia, Cristiana, Dinair, Eliane, Maria do Carmo e Milene, Noeli. 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 

SEMANA 

TEMPO ESTIMADO 

PARA REALIZAÇÃO 

DAS ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-

FEIRA 22/03 
50 minutos 

(EIO2EF01) Dialogar com 

crianças e adultos, 

expressando seus desejos 

necessidades, sentimentos e 

opiniões 

 

Hoje faremos uma roda de conversa. Em um ambiente acolhedor da casa, de preferência 

na cozinha, convidar a criança para ouvir o adulto falar sobre a água, como ela surgiu e 

a sua importância. Depois de uma breve conversa com a criança até mesmo mostrando 

um copo com água, colocar o vídeo Nº 1 Pingo da chuva (Ciclo da água), varal de história, 

após assistir junto com a criança perguntar a ela sobre a história e pedir que ela reconte, 

interagindo e perguntando como surgiu a chuva.  

Em seguida assista o 2º vídeo juntamente com a criança para que desperte a importância 

que a água tem em nossas vidas, por isso é que devemos economizar para não faltar. 

Após assistir o 2º vídeo, nomear junto com a criança os objetos, alimentos e animais que 

apareceram no vídeo (CICLO DA VIDA). A ÁGUA E A NOSSA FONTE DE VIDA.  

TERÇA-

FEIRA 23/03 
40 minutos 

(EI02ET01) Explorar e 

descrever semelhanças e 

diferenças entre as 

características e propriedades 

dos objetos (textura, massa, 

tamanho). 

Hoje aprenderemos a fazer juntos, 5 experiências fáceis, rápidas e super divertidas com 

água. Mas primeiro, vamos assistir ao vídeo no link abaixo. Depois de assistir ao vídeo, 

a criança junto com o papai, a mamãe ou um adulto responsável, tentará reproduzir uma 

dessas experiências citadas no vídeo (tornado, estrela mágica, nuvens de chuva, dedo 

mágico ou desenho surpresa), com os materiais que tiverem disponíveis em casa. Se não 

for possível fazer nenhuma dessas experiências do vídeo, pode ser realizada outra 

experiência mais simples (afunda ou não afunda), você vai precisar de uma bacia com 

água, e vários objetos/brinquedos de diversos tamanhos e peso. Agora é só colocar na 

água um objeto/brinquedo de cada vez e ver qual deles afunda ou não afunda. 

Compartilhe conosco sua experiência por meio de fotos ou vídeos. 

Link: https://youtu.be/Z8Z8Orj3Fjw 

 

https://youtu.be/Z8Z8Orj3Fjw


QUARTA-

FEIRA 24/03 
30 minutos 

(EIO2ET03) Compartilhar com 

crianças, situações de cuidado 

de plantas e animais nos 

espaços da instituição e fora 

dela. 

O adulto ou responsável convidará a criança para assistir e cantara música “Fui no 

Tororó”. Após assistir perguntar para criança o que aconteceu com a água no vídeo 

musical e como podemos preservar a água e o meio ambiente, que são importantes para 

nossas vidas. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=WBFh9RZcpYk 

QUINTA-

FEIRA 25/03 
30 minutos 

(EI02TS02) Utilizar materiais 

variados com possibilidades de 

manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, 

texturas, superfícies, planos, 

formas e volumes ao criar 

objetos tridimensionais. 

 

Escolher um lugar onde a criança costuma brincar (quintal, varanda etc.), pois será uma 

brincadeira que utilizaremos a água.  Serão duas brincadeiras que ficarão a escolha dos 

familiares ou da própria criança, a de bolinha de sabão e a do barquinho.  

 

Bolinhas de sabão: com a ajuda de um adulto, pegue todos os ingredientes da receita e 

misture muito bem, em seguida o adulto deverá cortar a garrafa pet ao meio (como está 

na imagem abaixo). Coloque o líquido na parte de baixo da garrafa e mergulhe a ponta 

da garrafa no líquido e se divirtam assoprando, para formar várias bolinhas de sabão 

(poderão ser utilizados outros materiais como canudos, tubo de caneta etc.)  

 

Barquinho de papel: Realizando uma dobradura do barquinho de papel, determinar um 

ponto de partida dentro de uma bacia de água e um ponto de chegada e explicar que a 

criança deverá soprar o papel de um ponto a outro, ou até mesmo levar com as mãos. 

Utilizar o mínimo de água possível, lembrando sempre no desperdício da mesma. 

SEXTA-

FEIRA 26/03 
40 minutos 

(EIO2CG05) Desenvolver 

progressivamente as 

habilidades manuais, 

adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, 

folhear, entre outros. 

Para finalizar a semana vamos confeccionar uma máscara de gotinha, poderão usar os 

materiais que tiverem em casa, como caixa de leite, caixa de papelão, sulfite, etc. Façam 

o desenho da gota, peça pra criança pintar com os materiais que tiverem em casa e após 

recortem.  

Observação: podem colocar elástico ou até mesmo um palito de churrasco para a 

montagem. 

 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  Escuta, fala, pensamento e imaginação/ Corpo, gestos e movimentos/ 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações/ Traços, sons, cores e formas. 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Participar/ Expressar/ Explorar/ Brincar. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WBFh9RZcpYk


PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Maternal C e Maternal D 

SEMANA: 22 à 26 de Março. 

PROFESSORES:  Carol Q, Reinaldo, Silvia e Gilmar; Carolina F, Eliana, Elaine e Ilma. 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 

SEMANA 

TEMPO ESTIMADO 

PARA REALIZAÇÃO 

DAS ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-

FEIRA 

22/03 

20 Minutos 

(EI02ET03) Compartilhar, 

com outras crianças, 

situações de cuidado de 

plantas e animais nós 

espaços da instituição e fora 

dela. 

O Dia Mundial da Água é comemorado anualmente em 22 de março. Esta data foi criada 

com o objetivo de alertar a população internacional sobre a importância da preservação da 

água para a sobrevivência de todos os ecossistemas do planeta. 

Para iniciar essa semana, vamos assistir a um vídeo “Clubinho Salva Vida”, sobre a 

importância de economizar água e de como ela é importante para nós. Após assistirem ao 

vídeo, converse um pouco com a criança a respeito do que viram no vídeo. 

Não esqueça de compartilhar conosco como foi esse momento. 

  

TERÇA-

FEIRA 

23/03 

            30 Minutos 

(EIO2CG05) Desenvolver 

progressivamente as 

habilidades manuais, 

adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, 

folear, entre outros. 

Vamos construir um lindo mosaico apresentando algumas dicas de como economizar água. 

Com pedaços de papel, fazer as gotinhas, desenhar uma torneira e pedir para a criança colar 

as gotinhas representando a água no papel, com o slogan: “ÁGUA, SABENDO USAR NÃO 

VAI FALTAR”.  

- Fechar a torneira quando não estiver utilizando.  

- Durante o banho feche o registro para ensaboar. 

- Use balde e pano para lavar o carro em vez de mangueira. 

Finalize escolhendo um local da casa para colocar o cartaz com as dicas para informar toda 

a família. 



QUARTA-

FEIRA 

24/03 

         30 Minutos 

(EI02EF05) Relatar 

experiências e fatos 

acontecidos, histórias 

ouvidas, filmes ou peça 

teatrais assistidos etc. 

Assista ao vídeo da turma da Mônica "Economizar Água". 

Após assistir ao vídeo converse com a criança sobre a importância de economizar água para 

o nosso planeta, explique que a água pode acabar, se não a usarmos com consciência. E 

peça para ela mostrar em quais situações do cotidiano podemos economizar água. Se 

possível registre este momentos de aprendizado por meio de relatos (os pais escrevem o 

que a criança fala), fotos e/ou vídeos.  

 

QUINTA-

FEIRA 

25/03 

30 Minutos 

(EIO2ETO2) Observar, 

relatar e descrever 

incidentes do cotidiano e 

fenômenos naturais (luz 

solar, vento, chuva etc.). 

Usando bem, ninguém fica sem (conscientização). 

Após assistir o vídeo (ciclo da água), os responsáveis utilizarão uma garrafa pet (vazia e 

limpa) com tampa, fazendo alguns furos no fundo. Demonstre para a criança o ciclo da água, 

através do experimento, colocando um (balde, bacia ou pote) ela servirá de apoio para cair 

a água. Coloque água na garrafa pet. Em seguida, mostre para a criança a água saindo em 

forma de chuva, abrindo um pouco a tampa, feche novamente ela formará um ar e a água 

vai para de sair. No segundo momento, peça para a criança manusear a garrafa, 

incentivando abrir e fechar, observando a saída da água.  Observe a reação da criança, 

através do experimento, explique para ela a importância da chuva e do benefício que ela traz 

para nós e toda natureza. 

SEXTA-

FEIRA 

26/03 

30 Minutos 

(EIO2ETO2) Observar, 

relatar e descrever 

incidentes do cotidiano e 

fenômenos naturais (luz 

solar, vento, chuva etc.). 

Assistam ao vídeo da Música: Bento e Totó – Água. Observem as imagens do vídeo a 

respeito de como formam as gotinhas de chuva.   

Brincadeira - Fazendo chover: Simular a chuva em um recipiente transparente (garrafa pet, 

pote de plástico, copo de plástico de preferência, transparente). Separe um palito de 

sorvete/churrasco ou até mesmo um lápis, juntamente com um chumaço de algodão. 

Envolva o algodão no palito e um coloque de atravessado no pote e molhe com água e à 

medida que a água ensopar o algodão começa a cair gotas, como ocorre nas nuvens, 

enchendo o recipiente, conforme imagem apresentada. 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação/ Traços, sons, cores e formas/ 

Espaços, Tempos, Quantidades, relações e transformações. 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Expressar/ Explorar/ Brincar/ Participar/ Conviver. 

 

 


