
              PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Maternal 

                                 PLANO DE AULA SEMANAL DE 26 à 30 de Abril de 2021 

                                                                               PROFESSORES(AS) Andrezza, Cristiane, Doroti, Geni, Jeane, Juciléia, Patrícia e Tatiane. 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃ

O DAS 
ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO 
                                       ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA
-FEIRA 

30 minutos 

(E102E001) 
Demonstrar atitudes 
de cuidados e 
solidariedade na 
interação com 
crianças e adultos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATIVIDADE: Baú de surpresas 
 

Estratégia: O responsável irá colocar em uma “caixa surpresa" imagens de crianças 
chorando, batendo, mordendo, empurrando como também brinquedos, fotos de pessoas 
queridas. E assim daremos início a atividade.  
À cada brinquedo ou imagem que for retirada da caixa explique a importância dele como 
por exemplo: porque não podemos bater no outro, não podemos morder, nem empurrar 
porque você gosta deste brinquedo, e assim vai dialogando com a criança sobre 
RESPEITO, CUIDAR, AMAR, OUVIR O PRÓXIMO. isso é muito importante para o 
aprendizado da criança.  É através do brincar que a criança demonstra suas emoções, se 
socializar com todos que esteja ao seu redor e aprende a dividir. 
  
CONTRIBUIÇÕES  DIDÁTICAS: 
https://www.google.com/search?q=ba%C3%BA+de+hist%C3%B3rias+infantis&tbm=isch&ved=2ahUKEwif
wKfx8OfvAhW3ArkGHUseDkwQ2-
cCegQIABAA&oq=ba%C3%BA+de+hist%C3%B3rias+infantis&gs_lcp=CgNpbWcQAzoICAAQsQMQgwE6BQg



AELEDOgIIADoECAAQQzoHCAAQsQMQQzoECAAQHjoECAAQGFC1zipYjbYrYPe5K2gAcAB4BIABmwOIAcY4k
gEKMC45LjE2LjQuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEAwAEB&sclient=img&ei=yWprYN-
3AbeF5OUPy7y44AQ&bih=625&biw=1366#imgrc=iWPnIO6DXAXdxM                
            
           http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/   
           http://ribeiraopires.educaon.com.br/curriculo-municipal-infantil/ 

TERÇA-
FEIRA 

30 minutos 

 
(EI002E003) 
compartilhar os 
objetos e os espaços 
com crianças da 
mesma faixa etária e 
adultos.  
 
 
 
 
 
 

 
Atividade: O que é meu é seu 

Material necessário: dois pirulitos e dois recipientes fechados para que os participantes 
não vejam o que há dentro. 
Estratégia: Para essa brincadeira é necessário mais que um participante.  Vamos 
desenvolvê-la com dois participantes. Use sua criatividade. 
Coloque os dois pirulitos dentro de um recipiente e deixe o outro vazio. 
Posicione os dois participantes, e sem que saibam o que há dentro dos recipientes,  
deixe que cada um escolha o seu recipiente,  faça um suspense, disfarce para que não 
percebam a diferença entre o conteúdo de um recipiente e outro. 
Peça que abram os recipientes simultaneamente.  
Observe a reação das crianças e as estimule a compartilhar, dividir com o outro 
participante.  
Registrar o momento com vídeos ou fotos. 
 
CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/  
http://ribeiraopires.educaon.com.br/curriculo-municipal-infantil/ 

QUARTA-
FEIRA 

50 minutos 

(EI02TS02) 
Demonstrar a imagem 
positiva de si e 
confiança em sua 
capacidade para 
enfrentar dificuldades 
e desafios.  
 
 

Atividade: Construindo um cartaz. 

Estratégia: Um adulto ou responsável irá mostrar figuras sobre desarmamento e falará 
para a criança que não devemos possuir armas ou qualquer outro objetivo que possa nós 
ferir. Então construirá um cartaz com desenhos ou figuras falando não as armas como o 
exemplo abaixo.  

CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS: 



 
 
 
 
 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/  

http://ribeiraopires.educaon.com.br/curriculo-municipal-infantil/ 

QUINTA-
FEIRA 

50 minutos 

(EI02EF01) 

Dialogar com criança 
e adultos expressando 
seus desejos, 
necessidades, 
sentimentos e 
opiniões   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atividade: Armas Não 

A arma só traz violência. E a violência não é coisa boa. Quem ama é amado. Vamos 
plantar sempre a semente do amor. 
Estratégia: Nessa atividade o adulto responsável irá ver o vídeo gravado pela professora.  
Após escutar a rápida palavra da professora, pode dar uma pousa e conversar com a 
criança sobre o assunto. Logo depois, continua o vídeo para a criança escutar a música 
cantar junto.  
 
CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/  
http://ribeiraopires.educaon.com.br/curriculo-municipal-infantil/  

SEXTA-
FEIRA 

20 minutos 

(EI02TS02) Perceber 
que suas ações têm 
efeitos nas outras 
crianças e nos 
adultos.  

 
 
 
 
 
 
 

Atividade: Ouvir a Contação de história: A galinha ruiva 
 

Estratégia: O responsável vai oferecer para a criança um ambiente tranquilo para ouvir a 
história.  
Conversar com a criança sobre a moral da história, que devemos ter boas atitudes igual 
a galinha ruiva que teve uma atitude do bem com seus amigos que só falaram não  
para ela é que vale a pena ter boas atitudes. https://youtu.be/MvNgmm9jA7s  
 
 
 
CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS:  
 http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 
http://ribeiraopires.educaon.com.br/curriculo-municipal-infantil/  



 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O EU, O OUTRO E O NÓS - TRAÇOS, SONS, 

CORES E FORMAS  

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: CONVIVER, BRINCAR, PARTICIPAR, EXPLORAR, 

EXPRESSAR, CONHECER-SE. 

 
 


