
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Maternal A e Maternal B 

SEMANA 8: 26 a 20 de abril 

PROFESSORES: Alexandre, Claudia, Cristiane, Dinair, Eliane, Maria do Carmo, Milene e Noeli. 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO ESTIMADO 
PARA REALIZAÇÃO 

DAS ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-
FEIRA  
26/04 

 

 
 

30 minutos 
 
 
 
 

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

Estamos iniciando a semana do Livro, e para começar vamos apresentar a história do 
“Sitio do Pica Pau Amarelo”, uma história criada por um brasileiro chamado Monteiro 
Lobato. Entre muitas histórias infantis, ele criou o “Sitio do Pica Pau Amarelo”.  
Assista ao vídeo que apresenta brevemente os personagens do sítio e em seguida, 
pergunte ao (a) seu (sua) filho (a) qual o personagem que ele mais gostou e por quê? 
Pergunte também qual o personagem que ele (a) menos gostou e por quê? Onde eles 
moram?  
Não esqueçam de compartilhar conosco as respostas da criança e se apreciaram o 
vídeo. 
 

TERÇA-FEIRA  
27/04 

40 minutos 

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

Em um cantinho da mesa, a criança juntamente com o pai, mãe ou com o responsável 
realizará essa atividade muito divertida a pintura a dedo. Depois de ter assistido a 
história e conhecido os personagens do Sitio do Pica Pau Amarelo peça para a criança 
identificar a Emília que faz parte da história e dizer que agora é hora de pintar o seu 
rosto, conforme o desenho abaixo, essa pintura poderá ser feita com guache industrial 
ou com a tinta caseira é muito fácil preparar a tinta caseira com a criança ela vai adorar. 
Em seguida é só começar a pintura e boa diversão! 
 
Observação: o desenho do rosto da Emília pode ser xerocado, impresso ou feito em 
uma folha de sulfite, cadernos, cartolina ou papelão para a pintura com o dedo. 
 



QUARTA-
FEIRA  
28/04 

30 minutos 

(EIO2ET07) 
Contar oralmente objetos, 
pessoa, livros etc., em 
contextos diferentes. 

Hoje sugerimos fazer uma deliciosa receita culinária de suco da Cuca um dos 
personagens da história. Com a ajuda de um adulto separe os seguintes ingredientes: 
2 folhas couve da horta do tio Barnabé 
2 laranjas do pomar da Dona Benta 
1 colher de sopa suco de limão colhido pelo Pedrinho 
1 litro água do poço da juventude 
E a gosto, folhas de hortelã, colhidas pela Narizinho e açúcar mascavo a gosto, se 
necessário (A Emília prefere o suco dela sem açúcar) 
Antes de iniciar sugerimos que separem todos os ingredientes, apresente para a criança 
sempre contando quanto de cada um vocês vão utilizar, pode solicitar que depois a 
criança realize essa contagem. 
Siga o modo de fazer e depois é só degustar. Não esqueçam de compartilhar conosco 
se gostaram do Suco da Cuca. 
Observação: Caso não tenham algum ingrediente ele pode ser substituído, sem 
problema. 
 

QUINTA-FEIRA 
29/04 

30 minutos 

(EI02CG03) 
Explorar formas de 
deslocamento no espaço 
(pular, saltar, dançar), 
combinando movimentos e 
seguindo orientações. 
 

O Sítio do Pica-Pau Amarelo é um lugar mágico, cheio de personagens incríveis, 
inclusive um que garanto que vocês conhecem:  O Saci Pererê! Hoje realizaremos a 
brincadeira do saci. Coloque vários objetos no chão e pule igual ao Saci, com um pé só, 
e vá pegando os objetos no chão. Assista ao vídeo da brincadeira para se inspirar de 
como deverá ser realizada a brincadeira. Divirtam-se e não esqueçam de compartilhar 
conosco como foi esse momento. 

SEXTA-FEIRA 
30/04 

30 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. 
 

Nossa brincadeira hoje será a dança das cadeiras. Junte toda a família para brincar! 
Vamos colocar a música de Gilberto Gil “ Sítio do Pica-Pau Amarelo” e colocar 
cadeiras, lembrem-se de colocar sempre uma quantidade de cadeira a menos da 
quantidade de pessoas que vai participar. Explique para a criança que quando a 
música parar todos devem se sentam quem ficar em pé sai da brincadeira! 
 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Escuta, fala, pensamento e imaginação / Corpo, gestos e movimentos / 

Traços, sons, cores e formas / Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.  

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conviver / Brincar / Explorar / Expressar / Participar. 

 

 



PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Maternal C e Maternal D 

SEMANA 08: 26 a 30 de abril. 

PROFESSORES: Caroline F, Eliana, Elaine, Ilma, Carolina Q, Gilmar, Reinaldo, Silvia. 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 

SEMANA 

TEMPO ESTIMADO 

PARA REALIZAÇÃO 

DAS ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-

FEIRA 

26-04-2021 

30 

MINUTOS 

(EI02EO02) 

Demonstrar imagem positiva 

de si e confiança em sua 

capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios. 

Vamos iniciar nossa semana conhecendo sobre a história de Monteiro Lobato e a data 

do dia do livro que é em homenagem a seu aniversário.  Ele foi um grande escritor 

brasileiro na literatura infantil do país. Criou uma identidade na literatura infantil ligando 

vários elementos da literatura universal, costumes do povo do interior e lendas de 

nosso folclore como a mitologia grega. Personagens icônicos do Sítio do Pica-Pau 

Amarelo. Assim como a personagem Dona Benta, que adorava contar história dos 

livros.  

Hoje então, vamos propor que cada criança monte um livro com fotografias do 

nascimento até agora e comentar sobre o seu desenvolvimento com o responsável.  

 

TERÇA-FEIRA 

27-04-2021 

30 

MINUTOS 

(EI02EF05)  

Relatar experiências e fatos 

acontecidos, histórias ouvidas, 

filmes ou peças teatrais 

assistidos etc. 

 

Conhecer um dos Personagens do Sitio do Pica-Pau Amarelo. Assistir com a criança 

ao vídeo da Lenda da Bruxa Cuca. Ao final solicite a criança recontar a Lenda da Cuca, 

descrever as características, onde morava, o que fazia e quem cuidava. Grave um 

vídeo ou áudio da criança realizando esse reconto da maneira dela e compartilhe 

conosco. Vamos adorar ouvir cada um dos nossos pequenos. 

 



QUARTA-

FEIRA 

28-04-2021 

40 MINUTOS 

(EIO2TS02)  

Utilizar materiais variados com 

possibilidades de manipulação 

(argila, massa de modelar), 

explorando cores, texturas, 

superfícies, planos, formas, e 

volumes, ao criar objetos 

tridimensionais. 

Valorizar o livro como fonte de entretenimento e conhecimento, possibilitando o 

desenvolvimento da oralidade, imaginação e criatividade das crianças, a percepção 

visual através de atividades orais e escritas. 

A proposta da atividade de hoje é conhecer a personagem Emília do sítio do pica-pau 

amarelo por meio de uma música, leitura da história monteiro Lobato e confecção da 

boneca Emília com as mãos na tinta, tampinhas de embalagens coloridas ou se 

preferir usar lãs para confeccionar o cabelo da Emília. 

 

QUINTA-

FEIRA 

29-04-2021 

20 MINUTO 

(EI02EO04) 

Comunicar-se com os colegas 

e os adultos, buscando 

compreende-los e fazendo-se 

compreender. 

Agora chegou a sua vez de nos contar qual é o seu livro favorito com o auxílio da 

mamãe, papai ou do responsável. Pode ser através de fotos, vídeos, áudios ou texto. 

Responda as perguntas: Qual é o título do livro? Quem é o autor do livro? Qual a 

editora? Qual o personagem principal? Qual a parte que você mais gostou? Se 

possível tire uma foto com o seu livro favorito ou com os que você possui em casa. 

Não se esqueça de compartilhar conosco!! 

SEXTA-FEIRA 

30-04-2021 
1 HORA 

(EI02ET06) 

Utilizar conceitos básicos de 

tempo (agora, antes, durante, 

depois, ontem, hoje, amanhã, 

lento, rápido, depressa, 

devagar). 

 

Aproveitando a temática da semana do livro, junto com os personagens do Sitio do 

Pica-Pau Amarelo, que tal, fazermos um delicioso bolinho de chuva. Aproveite esse 

tempo e converse com seus familiares sobre as histórias da infância, seus 

personagens favoritos. Depois compartilhe conosco através de fotos ou vídeos. 

 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Traços, sons, cores e formas / O eu, o Outro e o Nós / Escuta, fala 

pensamento e imaginação / Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Explorar/ Participar/ Expressar/ Conviver/ Brincar. 

 

 


