
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Maternal B 

PLANO DE AULA SEMANAL DE  19\04 À 23\04 DE 2021 

PROFESSORES(AS): Amanda Antunes Alvarenga 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 

(EI02CG03)  
 
Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, 
saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo 
orientações. 

         Circuito no sofá ou colchão  
Vamos montar um circuito do sofá ou no colchão, uma 
brincadeira que estimula a movimentação e o gasto de 
energia dos pequenos. 
 
Material utilizado. 

 Criatividade para montar o circuito. 
 

TERÇA
-FEIRA 

    30 
Minutos 

(EI02ET05) 
 
 Classificar objetos, considerando determinado atributo 
(tamanho, peso, cor, forma etc.). 

            Pinçar 
Uma atividade muito simples, barata e fácil de fazer. 
Brincar de pinçar objetos é uma das formas de 
desenvolver a coordenação fina. 
Material Utilizado. 

 Grãos (feijão, milho etc ) 
 Objetos pequenos e grandes. 
 Recipiente  
 Pregador 

Com essa atividade, serão trabalhadas as capacidades de 
abrir e fechar e também noções de pressão e força. 



QUAR
TA-

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. 

 
Brincando de costurar 
 
Para criar um alinhavo, as possibilidades são muitas! Dá 
para recortar o formato desejado em um pedaço de 
papelão ou então imprimir em um papel mais grossinho a 
figura preferida do pequeno. A partir daí, os pais podem 
fazer furinhos manualmente em volta. 
 
Material utilizado. 

 Imagem impressa. 
 Cadarço  

 

QUINT
A-

FEIRA 

35 
Minutos 

(EI02EF07) 
 
 Manusear diferentes portadores textuais, 
demonstrando reconhecer seus usos sociais. 

Tubos e túneis 
 

 Basta pegar um tubo de papel toalha, de rolo de papel 
higiênico, papel alumínio e colar na parede.  
Varie as posições e a altura. 
 Dê objetos que a criança possa jogar ali. Se tiver como 
oferecer objetos de cores diferentes, pode aproveitar para 
praticar as cores: “Dando o comando, agora coloca o 
verde!” 
 
Material Utilizado 

 Tubo de papel toalha ou rolo de papel higiênico  
 
Treina pinça, coordenação motora fina, noções de causa e 
efeito e gravidade. 
O responsável deverá acompanhar a criança na atividade, 
para não colocar os objetos na boca. 



SEXTA-
FEIRA 

30 
Minutos  
 

 
(EI02CG03)  
 
Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, 
saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo 
orientações. 

  O Circuito de pegadas  
 

Uma atividade super divertida para trabalhar o equilíbrio e 
a lateralidade.  
 
Material utilizado. 

 Folhas de sulfite 
 Imagem impressa de pegadas  
 Fita adesiva 

 
 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Corpo, Gestos e Movimentos, Traços, sons, 
cores e formas, Escuta, FALA, PENSAMENTO, E IMAGINAÇÃO Espaços ,Tempos, Quantidade, 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 

 


