
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: MATERNAL A / B 
PLANO DE AULA SEMANAL DE: 5 A  9  de abril                                                                                                                                                                                             

 
 
PROFESSORES(AS):  Alexandra, Damaris, Eide, Renata,  
Alessandra, Alaíde, Maria Ines e Maria Rosário 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL)  

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO ESTIMADO 
PARA REALIZAÇÃO 
DAS ATIVIDADES 

 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUND
A-FEIRA 

30 MINUTOS 
 

(EI02EF04) Formular e 

responder perguntas sobre 

fatos da história narrada, 

identificando cenários, 

personagens e principais 

acontecimentos. 

. 

HISTÓRIA: MEU CORPO    

Assistir o vídeo com a história: ‘’Meu corpo’’ através do link no plano de aula, na sequência 

interagir com a criança e possibilitar que ela se expresse dizendo o que entendeu sobre o enredo 

apresentado, perguntar quais são as partes do corpo e suas funções. 

TERÇA-
FEIRA 

30 MINUTOS 

(EI02CG05) Desenvolver 

progressivamente as 

habilidades manuais 

adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, 

folhear, entre outros. 

 

MANUSEIO DE REVISTAS, BOLAS AO CESTO 

Propiciar um momento de diversão e descobertas ampliando gradativamente o domínio de alguns 
movimentos, como folhear, rasgar, amassar e arremessar. 
Desenvolver a coordenação motora, concentração e autonomia através da atividade proposta. 



QUARTA-
FEIRA 

30 MINUTOS 
 

(EI02CG01) Apropriar-se de 

gestos e movimentos de sua 

cultura no cuidado de si e 

nos jogos e brincadeiras. 

 
 

CAMINHADA DO PINGUIM 

Apresentar para a criança a possibilidade de brincar com bolas ou bexigas de uma forma diferente, 

explorando as situações e propondo desafios. 

Andar como um ‘’Pinguim’’ com a bola entre os joelhos e fazer a criança andar em um percurso pré 

estabelecido pelo adulto. 

 

 
 

QUINTA-
FEIRA 

  20 MINUTOS 
 

(EI02TS03) Utilizar 
diferentes fontes sonoras 
disponíveis no ambiente em 
brincadeiras cantadas, 
canções, músicas e 
melodias. 
 

. 
 
 
 
 

A TURMA DO SEU LOBATO, DANCINHA DO CORPO 

Através do vídeo apresentado para a criança no link da descrição da atividade ‘’ A turma  do Seu 

Lobato – Dancinha do Corpo’’, favorecer um momento de diversão no qual brincando a criança irá 

nomear as partes do corpo. 

 

SEXTA-
FEIRA 

  20 MINUTOS 
 

 
EI02CG02) Deslocar seu 
corpo no espaço, 
orientando-se por noções 
como em frente, atrás, no 
alto, embaixo, dentro, fora 
etc., ao se envolver em 
brincadeiras e atividades de 
diferentes naturezas. 
 
 

Vocês irão prestar atenção na letra da música e realizar todos os movimentos pedidos nela: 
Vivo - Todo mundo de pé 

Morto - Todo mundo abaixado 
Torto - Todo mundo torto 

 
Cuidado para não errar! 

Link do vídeo: https://youtu.be/Hw5UqNNutJ4 
  

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação/ Corpo, Gestos e Movimentos, Espaços, 
Tempos, Quantidades, Relações e Transformações. 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Brincar cotidianamente de diversas formas/Explorar movimentos, gestos, sons, 
texturas/ Conhecer-se e construir identidade pessoal, social e cultural, constituindo imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências 
de cuidado, interações e brincadeiras. 

 

https://youtu.be/Hw5UqNNutJ4

