
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA:MINI MATERNAL A 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 03/05 À 07/05 DE 2021. 

PROFESSORES(AS): RENATA DA SILVA BRANDÃO. 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUN
DA-

FEIRA 

35 

Min 

(EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua 
capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. (EI02EO04) 
Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-
los e fazendo-se compreender. (EI02CG05) Desenvolver 
progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle 
para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

Observar a imagem através do espelho, faça movimento em frente a 
ele. Para registrar, cole papel picado na figura da moldura do espelho 
e cole uma foto sua (aluno). 

Essa atividade tem como objetivo incentivar o autoconhecimento, 
Estabelecer o autoconhecimento e a construção identitária como 
processo constante e mutável. 

TERÇA
-FEIRA 

30 

Min 

(EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando 
compreendê-los e fazendo-se compreender. (EI02EF01) Dialogar 
com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 
sentimentos e opiniões. (EI02EF05) Relatar experiências e fatos 
acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos 
etc. 

ATIVIDADE: Seus pais vão te contar a história do seu nome. Depois 
irão escrever abaixo a história e carimbar sua impressão digital no 
lugar indicado. 

Essa atividade tem como objetivo desenvolver plena consciência de 
suas histórias, origens e cultura; 

 



QUAR
TA-

FEIRA 

35 

Min 

(EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando 
compreendê-los e fazendo-se compreender. (EI02CG05) 
Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 
controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 
(EI02EF04) Formular e responder perguntas sobre fatos da história 
narrada, identificando cenários, personagens e principais 
acontecimentos. 

 

 

 

 

ATIVIDADE: Vamos descobrir algumas informações sobre você? Junto 
com a mamãe e o papai, vamos preencher as informações e depois 
você irá colorir o desenho com giz de cera. 

Materiais que você irá precisar; 

• Barbante ou lã 
• Cola 
• Tinta guache 
• Giz de cera  
HISTÓRIA: QUEM SOU EU? - Hora do Conto 
https://youtu.be/-2V5WjJd4FA  
Incentivar o autoconhecimento; 
Estabelecer o autoconhecimento e a construção identitária como 
processo constante e mutável; 
Compreender o crescimento humano 

QUINT
A-

FEIRA 

40 

Min 

 (EI02EO05) Perceber que as pessoas têm características físicas 
diferentes, respeitando essas diferenças. (EI02EF03) Demonstrar 
interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, 
diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com 
orientação do adulto- -leitor, a direção da leitura (de cima para 
baixo, da esquerda para a direita). 

 

 

 

 

VALORES DE MÃE: 

RODA DE CONVERSA: Converse com os pequenos e explique que 
“Mãe” não é somente aquela que dá a vida, mas é aquela que que 
cuida, que dá amor, que protege, que participa da vida dos seus filhos 
gerados ou criados. Explique que tem mamãe que não gera o filhinho 
em seu ventre, mas, sim no coração. 

HISTÓRIA: Mãe De Todos Os Tipos - por Chris Bueno  
https://youtu.be/RI80rVs9tV0   
 
MÚSICA: A Turma do Seu Lobato - Mãe de Todo Tipo 
  https://youtu.be/rTuK-d4ZLlk  
Essa atividade tem como objetivo a valorização da figura materna, 
incentivar o carinho pela mãe, desenvolver a imaginação e 
criatividade. 



SEXTA-
FEIRA 

40 

Min 

 (EI02EO05) Perceber que as pessoas têm características físicas 
diferentes, respeitando essas diferenças. (EI02CG05) Desenvolver 
progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle 
para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. (EI02EF01) 
Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, 
necessidades, sentimentos e opiniões. 

 

 

 

RODA DE CONVERSA: Converse com a criança sobre as características 
que a mamãe tem. 

Atividade: Confeccionar um aviso de porta para presentear a mamãe. 

Materiais:  

 Papelão ou eva 
 Giz de cera 
 Cola 
 Tesoura (para uso de um adulto) 

Essa atividade tem como objetivo incentivar o carinho pela mãe, 
desenvolver a criatividade. 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O EU, O OUTRO E O NÓS/ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO/ 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:CONVIVER, PARTICIPAR, EXPLORAR, EXPRESSAR E CONHECER-SE. 

 

 

 


