
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Maternal A 

PLANO DE AULA SEMANAL DE  26/04 À 30\04 DE 2021 

PROFESSORES(AS): Michele Aguiar de Souza 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUN
DA-

FEIRA 

30 
Minutos 

EI02EO02 

Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua 
capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. 

 

Com essa atividade a criança irá conhecer e despertar o 
interesse pelo trabalho, as funções e contribuições para a 
sociedade. 

Para que vocês entendam sobre essa data assista o vídeo 
através do link https://youtu.be/2DqzSUwXBrw 

 

Material utilizado 

 Meios digitais 



TERÇA
-FEIRA 

    40 
Minutos 

EI02EO05 

Perceber que as pessoas tem características físicas 
diferentes, respeitando essas diferenças. 

EI02CG05 

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

 

                 
Com essa atividade a criança irá desenvolver a 
coordenação motora, o trabalho com revista identifica 
figuras, objetos e cores. 

Material utilizado 

 folha em branco 
 Tesoura (para uso dos pais). 
 Cola 
 Revista ou jornal   

 

QUAR
TA-

FEIRA 

    40 
Minutos 

EI02CG05 

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

EI02EO02 

Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua 
capacidade para enfrentar dificuldade e desafios. 

 

 
Está atividade irá desenvolver a coordenação motora, 
compreender as diferentes atividades para os adultos 
desenvolvem, inteirar-se da profissão dos pais e perceber 
as funções de algumas profissões na sociedade. 

Material utilizado 

 Folha em branco 
 Tesoura (para uso dos pais). 
 Cola 
 Revista ou jornal   
 Giz ou Lápis de cor 

 

QUINT
A-

FEIRA 

40 
Minutos 

EI02EO01 

Demostrar atitudes de cuidado e solidariedade na 
interação com crianças e adultos. 

EI02EO03 

Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da 
mesma faixa etária e adultos. 

 Está atividade irá socializar e interagir com o meio. É por 
meio delas que a crianças expõem sua criatividade, 
habilidades e imaginação. 

 



SEXTA-
FEIRA 

40 
Minutos  
 

EI02EO01 

Demostrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação 
com crianças e adultos. 

EI02EO03 

Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da 
mesma faixa etária e adultos. 

EI02TS02 

Utilizar materiais variados com possibilidades de 
manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, 
textura, superfícies, plano, formas e volumes ao criar objetos 
tridimensionais. 

 Está atividade a criança irá desenvolver habilidades 
motoras e física, a criança irá usar sua imaginação e ajuda 
as crianças a aprenderem muito sobre si mesma e o 
mundo a sua volta. 

 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O Eu, O OUTRO E O NÓS ... CORPO, 
GESTO E MOVIMENTOS... TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: 1-Conviver 2-Brincar 3 -Participar  4 -Explorar  5 -

Expressar 6- Conhecer-se 

 


