
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Maternal B 

PLANO DE AULA SEMANAL DE  03/05 07/05 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 

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

Vamos assistir o vídeo A turma do Seu lobato-Mãe de 
todo tipo e depois decorar um lindo coração.  
Para essa atividade iremos trabalhar o movimento pinça e 
colagem 

 
Material Utilizado   
  

 Papel picado 
 Desenho impresso 
 Cola  

 
https://www.youtube.com/watch?v=rTuK-
d4ZLlk&t=32s   

 



TERÇA
-FEIRA 

    30 
Minutos 

 
(EI02EF04) 
 
 Formular e responder perguntas sobre fatos da história 
narrada, identificando cenários, personagens e 
principais acontecimentos. 

                 
Roda de conversa. 

Apresentar as Formas Geométricas 
 

Assistir o vídeo.  
Apresentar as formas geométricas. 
Mostrar aos nossos pequenos que as formas que estão 
presentes em seu ambiente e cotidiano, favorece observar 
e perceber suas diferentes características 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KlVflfqgy6c  
 

QUAR
TA-

FEIRA 

    40 
Minutos 

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

                        
                      Formas Geométricas  
 
Iremos pintar as formas geométricas bem colorido 
 
Material utilizados  
 

 Folha impressa 
 Giz de cera 

QUINT
A-

FEIRA 

35 
Minutos 

(EI02TS02) 
 
 Utilizar materiais variados com a possibilidade de 
manipulação (argila, massa de modelar) explorando 
cores, texturar, superfícies, planos, formas e volumes 
ao criar objetos tridimensionais.  
 

                                    Cores  
As cores estão presentes em tudo o que nos cerca. 
Para essa atividades iremos carimbar as maõzinhas em 
uma folha de sulfite. 
 
Material utilizados  

 Tinta guache (nas cores vermelha, azul e amarelo) 
 Folha de sulfite 

 



SEXTA-
FEIRA 

30 
Minutos  
 

 
 
(EI02CG05)  
Desenvolver progressivamente as habilidades manuais 
adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, 
folhear entre outros 
(EI02ET05)  
Classificar objetos, considerando determinado atributo 
(tamanho, peso, cor, forma etc.). 
 

           
               Encaixando as cores do Camaleão. 
Começaremos assistindo o videio BOM DIA TODAS AS 
CORES - HISTÓRIA PARA CRIANÇAS - DE RUTH 
ROCHA  
 
https://www.youtube.com/watch?v=AqsgRygqep4  
 
   Nessa aula iremos explorar as cores. 
  
Material utilizado  

 Papelão ou uma folha de papel em branco 
 Tinta Guache  
 Giz de cera ou lápis de cor  
 Muita criatividade.  

 
 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Quantidade, relações e transformações 
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 

 


