
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Maternal A 

PLANO DE AULA SEMANAL DE  10\05 À 14\05 DE 2021 

PROFESSORES(AS): Michele Aguiar de Souza.  

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 

(EI02EO03) 
Compartilhar os objetos e os espaços com criança da 
mesma faixa etária e adultos.  
(EI02EO06) 
Respeitar regras básicas de convívio social nas 
interações e brincadeiras. 
(EI02TS01) 
Criar sons com materiais, objetos e instrumentos 
musicais, para acompanhar diversos ritmos de música.                                         

Sentidos: Audição  
Nestas atividades iremos treinar a atenção ao som, a 
discriminação auditiva e o sequenciamento de sons 
ajudam a tornar a memória auditiva mais eficiente e 
treinando a audição ajuda na fala. 
 
Seguintes matérias: 
● Copo descartável ou copo de Danone.  
● Barbante.  
● Tesoura (para uso dos pais). 
● Meios digitais. 

TERÇA
-FEIRA 

40 
Minutos 

(EI02EO01) 
Demostrar atitudes de cuidado e solidariedade na 
interação com criança e adulto.  
(EI02EO02) 
Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua 
capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. 
(EI02EO03) 
Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da 
mesma faixa etária e adultos. 
 

Sentidos: Tato 
Essa atividade irá proporcionar à criança a oportunidade 
de vivenciar o tato com objetos presente em seu cotidiano. 
 
Seguintes matérias: 
● Sacola ou caixa de papelão. 
● Objetos para identificação. 
● Tecido para vendar os olhos.  



QUAR
TA-

FEIRA 

50 
Minutos 

(EI02ET05) 
Classificar  objetos considerando determinado atributo 
(tamanho , peso , cor , forma etc.). 

Sentidos: Olfato  
Essa atividade irá estimular o olfato, identificar diferentes 
odores, desenvolver e ampliar o vocabulário descritivo 
referente ao olfato como odor, doce, azedo entre outros. 
 
Seguintes matérias: 
● Tecido para vendar os olhos  
● Frutas ou alimentos. 

QUINT
A-

FEIRA 

50 
Minutos 

(EI02CG01) 
Apropriar-se de gestos e movimento de sua cultura no 
cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. 
(EI02EO01) 
Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na 
interação com crianças e adultos. 
 

Sentidos: Visão 
Essa atividade a criança irá proporcionar de maneira 
divertida e lúdica, conseguimos fazer com que as crianças 
interajam mais e consigam compreender melhor esse 
conteúdo. 
 
Seguintes matérias: 
● 2 Rolinho de papel higiênico  
● Barbante  
● Papel colorido  
● Cola 
● Tesoura (para uso dos pais). 

SEXTA-
FEIRA 

40 
Minutos 

(EI02EO06) 
 Respeitar regras básicas de convívio social nas 
interações e brincadeiras  
(EI02CG01) 
Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no 
cuidado de si nos jogos e brincadeiras  
 
 
 

Sentidos: Paladar 
Essa atividade irá estimular a percepção dos sabores dos 
alimentos permitindo que haja uma escolha entre o que 
deve ser digerido ou não. O paladar é um importante 
sentido do corpo humano que nos permite reconhecer os 
sabores além de sentir a textura dos alimentos ingeridos. 
 
Seguintes matérias: 
● Tecido para vendar os olhos. 
● Alimentos para identificação. 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O eu, o outro e o nós, Traços, sons, cores e formas, Espaços, 
tempos, quantidades, relações e transformações, Corpo, Gestos e Movimentos.  
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: 1-Conviver 2-Brincar 4- Explorar 6- Conhecer-se 

 


