
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Maternal B 

PLANO DE AULA SEMANAL DE  12\04 À 16\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 

45 
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. 

 Colar de macarrão                                              
 Nessa aula iremos fazer nosso o colar do Índio. 

 
Material utilizado 

 
 Tinta Guache  
 Macarrão (penne por exemplo) 
 Barbante ou linha. 
 Recipientes 

TERÇA
-FEIRA 

    40 
Minutos 

(EI02CG01) 
Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no 
cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. 
 
(EI02TS02) 
Utilizar materiais variados com possibilidades de 
manipulação (argila, massa de modelar) explorando 
cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes 
ao criar objetos tridimensionais. 

 
Vamos confeccionar uma peteca. 
A atividade tem a intenção de estimular a coordenação 
motora fina, que trata-se do movimento realizado com as 
mãos e os dedos. 
 
Material utilizado: 
 

 Jornal 
 Barbante 
 Muita criatividade 



QUAR
TA-

FEIRA 

    40 
Minutos 

(EI02CG01) 
 
Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no 
cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. 

 
O objetivo da pintura facial é fazer com que a criança 
desenvolva a imaginação de uma forma lúdica. 
É hora da diversão! 
Com ajuda de um adulto, fazer uma linda pintura facial 
com o tema Dia do Índio. 
 
 
 

QUINT
A-

FEIRA 

40 
Minutos 

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

Nessa atividade iremos decorar nossa máscara do dia do 
índio. 

 
Material utilizado 
 

 Lantejoulas 
 Cola 
 Giz de cera ou lápis colorido 
 Glitter 

SEXTA-
FEIRA 

45 
Minutos  
 

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

Nessa atividade iremos trabalhar com colagem, onde as 
crianças  deverá colar papel picado na cor azul e fazer o 
rio onde os índios navegam. 
 
Material utilizado 
 

 Papel picado (na cor azul) 
 Giz de cera ou lápis de cor 
 Cola 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  Corpo, Gestos 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 

 


