
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Maternal B 

PLANO DE AULA SEMANAL DE  26/04 À 30\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 

(EI02EF04) 
Formular e responder perguntas sobre fatos da história 
narrada, identificando cenários, personagens e 
principais acontecimentos. 
(EI02CG05) 
Desenvolver progressivamente as habilidades manuais 
adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, 
folhear entre outros. 

         Roda de conversa 
 Explorar junto com as crianças os conhecimentos prévios 
sobre o assunto “Trabalho” 
Depois da conversa vamos procurar em jornal ou revista 
algumas profissões e colar na Folha de sulfite. 
 
Materiais utilizados: 
 

 Folha de sulfite. 
 Jornal ou revista 
 Cola 

TERÇA
-FEIRA 

    30 
Minutos 

(EIO2CG01) 
 
Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no 
cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. 

                Jogo da Memória 
Essa atividade iremos exercitar nossa memória. 
 Apresentar o jogo. Da memória as crianças. 
 
Material utilizado: 
 

 Cola 
 Tabuleiro 



QUAR
TA-

FEIRA 

    40 
Minutos 

(EI02TS02) 
 
 
Utilizar materiais variados com possibilidades de 
manipulação (argila, massa de modelar) explorando 
cores, texturas superfícies, planos, formas e volume ao 
criar objetivos tridimensionais. 

 
Carimbo com o pé Profissão (bombeiro) 

Nesta atividade iremos passar tinta guache no pé das 
crianças e carimbar na folha de sulfite...e depois conversar 
sobre a profissão que fizeram. 

 
Material utilizado: 

 Tinta guache 
 Folha de sulfite 

QUINT
A-

FEIRA 

35 
Minutos 

(EI02CG05) 
Desenvolver progressivamente as habilidades manuais 
adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, 
folhear entre outros. 
 

Fabula: A cigarra e a Formiga  
 
Nessa aula iremos conhecer a história A Cigarra e a 
Formiga. 
Depois iremos colorir um lindo desenho. 
 
https://youtu.be/_UdOh8gGruE  

SEXTA-
FEIRA 

30 
Minutos  
 

(EI02CG05) 
Desenvolver progressivamente as habilidades manuais 
adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, 
folhear entre outros. 
 

          Quando eu crescer eu vou ser. 
 
O brincar, sonhar, imitar e fantasia a vida de um adulto faz 
parte da vida da criança. 
Essa atividade iremos perguntar a criança, qual a 
profissão ela quer ser, depois ela deverá desenhar. 
O adulto pode auxiliar nessa atividade.  

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS... FALA, 
PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO... 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 

 


