
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Maternal A 

PLANO DE AULA SEMANAL DE  17\05 À 21\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 

40 
Minutos 

(EI02EO04). 
Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando 
compreendê-los e fazendo-se compreender. 
(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 diferentes 
naturezas. 
(EI02ET04).                                          
Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, 
embaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e 
depois).                                   

Conceitos: Cheio \ Vazio. 
Esta atividade possibilita desenvolver a criatividade, a 
percepção, a coordenação motora ampla bem como habilidade 
cognitiva e visual e a criança pratica conceitos matemáticos 
como noções espaciais. 
 
Seguintes matérias: 
● Areia 
● Baldes ou Potes. 
● Meios Digitais 

TERÇA
-FEIRA 

40 
Minutos 

(EI02EO01). 
Demostrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação 
com criança e adulto.  
(EI02EO03). 
Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da 
mesma faixa etária e adultos 
(EI02ET04). 
Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, 
embaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e 
depois). 
 

Conceitos: Embaixo\ Em Cima. 
Com essa atividade a criança desenvolve noções de espaço, 
criando oportunidade para desenvolvimento da sua orientação 
espacial, identificação de objetos em relação aos outros e ao 
espaço, bem como para o desenvolvimento da percepção, 
concentração e atenção. 
 
Seguintes matérias: 
● Objetos para atividades  
● Meios Digitais. 

  



QUAR
TA-

FEIRA 

40 
Minutos 

(EI02EO04) 
Comunicar-se com os colegas e os adultos buscando 
compreende-los e fazendo-se compreender. 
(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. 
(EI02ET04) 
Formular e responder perguntas sobre fatos da história 
narrada, identificando cenários, personagens e principais 
acontecimentos. 
 

Conceitos: Perto \ Longe. 
Com essa atividade a criança desenvolve a criatividade, a 
observação e atenção, a percepção, os movimentos naturais e, 
ainda aprende os conceitos matemáticos como perto e longe, 
por ser uma atividade lúdica. 
 
 
Seguintes matérias: 
● Meios Digitais  
● Objetos para realizar atividade.  

 

QUINT
A-

FEIRA 

40 
Minutos 

(EI02EO04) 
Comunicar-se com os colegas e os adultos buscando 
compreendê-los e fazendo compreender. 
(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. 
 

Conceitos: Dentro \ Fora. 
Essa atividade a criança irá desenvolver a coordenação motora, 
habilidades corporais, habilidades cognitivas e visuais, além de 
noções de espaço.  
 
Seguintes matérias: 
● Meios Digitais. 

SEXTA-
FEIRA 

40 
Minutos 

(EI02EO03). 
Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da 
mesma faixa etária e adultos. 
(EI02ET04) 
Identificar relações espaciais (dentro e fora em cima, 
embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, 
durante e depois ). 
 

Conceitos: Aberto \ Fechado 
Essa atividade desenvolve a coordenação motora, a 
criatividade, bem como habilidades cognitivas , corporal e 
visual. 
 
Seguintes matérias: 
● Meios Digitais. 
● Objetos para realizar atividades. 

 
 

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

 


