
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Maternal A 

PLANO DE AULA SEMANAL DE  03/05 07/05 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 

40 
Minutos 

 (EI02CG05) 

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

(EI02TS02) 

Utilizar matérias variados com possibilidades de 
manipulação (argila, massa de modelar), explorando 
cores, texturas, superfície, planos, formas e volumes ao 
criar objetos tridimensionais. 

 

Esta atividade irá trabalhar a valorização o papel das mães 
conscientizar as crianças sobre valores éticos como 
obediência, respeito, compreensão e estimular a 
comemoração do dia das mães. 

Matérias Utilizados  

 Meios Digitais. 

 Folha em branco. 

 Tinta guache.  

 Lápis de cor ou Giz de cera.  

TERÇA
-FEIRA 

    40 
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. 

EI02ET05 

Classificar objetos considerando determinado atributo 

                Forma Geométrica  

Está atividade irá desenvolver o raciocínio lógico, a 
psicomotricidade, a coordenação motora e a criatividade  

A oralidade na nomeação das formas geométrica 
(quadrado, triangulo, retângulo círculo), estimular a 
desinibição e o entrosamento entre as crianças. 

Material Utilizado  



(tamanho, peso, cor, forma etc).  

 

 Meios Digitais  

 Folha em branco  

 Folhas (para fazer as formas geométrica) 

 Tesoura (Para uso dos pais) 

 Cola  

QUAR
TA-

FEIRA 

    40 
Minutos 

EI02CG03 

Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, 
saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo a 
orientação. 

EI02EO01 

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

                      Forma Geométrica  

  
Está atividade irá construir através da atividade prática 
representação de espaços através da forma geométrica, 
coordenação corporal. 

Material Utilizados  

 Giz para desenhar a forma no chão  

QUINT
A-

FEIRA 

40 
Minutos 

EI02EO03 

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

EI02ET05 

Classificar objetos considerando determinado atributo 
(tamanho, peso, cor, forma etc.). 

 

 Cores   
 

Está atividade irá desenvolver o raciocínio Lógico, 
aumentar o vocabulário e as formas de compreensão da 
realidade visual. 

Trabalhar em equipe na construção e identificação de 
objetos coloridos, desenvolver a imaginação e a 
capacidade de abstração e interpretação. 

Material utilizado  

 Meios Digitais. 



SEXTA-
FEIRA 

40 
Minutos  
 

 
 
EI02ET01 

Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as 
características propriedades dos objetos (textura, 
massa, tamanho).  

EI02ET05 

Classificar objetos, considerando determinado atributo 
(tamanho, peso, cor forma etc.). 

 

             Cores  
 
Está atividade irá incentivar a criança a interagir com a 
brincadeira, reconhecer as cores e manusear a bolinha , 
desenvolver a coordenação motora , atenção e 
concentração . 

Material Utilizado  

 Folha em branco  

 Giz ou Lápis de cor  

 Papel ou algodão  

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS O EU, O OUTRO E O NÓS ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Expressar 6- Conhecer-se 

 


