
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Maternal A 

PLANO DE AULA SEMANAL DE  24\05 À 28\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. 
(EI02CG03). 
Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, 
saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo 
orientações. 
 

Esquema Corporal. 
Esta atividade possibilita a criança, ao conhecimento e a 
representação do próprio corpo, e assim a criança aprende 
a conhecer as diferenças parte do seu corpo, a saber, qual 
a função de cada uma e a senti-las. 
 
Seguintes matérias: 
● Meios Digitais 

TERÇA
-FEIRA 

40 
Minutos 

(EI02EO01). 
Demostrar atitudes de cuidado e solidariedade na 
interação com criança e adulto.  
(EI02CG05). 
Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 
adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, 
folhear, entre outros. 
 

Esquema Corporal. 
Com essa atividade a criança desenvolve a percepção 
visual e auditiva e explora a parte do corpo humano. 
 
Seguintes matérias: 
● Folha em branco  
● Giz de cera ou Lápis de cor. 
● Meios Digitais. 



QUAR
TA-

FEIRA 

40 
Minutos 

(EI02EO03) 
Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da 
mesma faixa etária e adultos. 
(EI02CG04) 
Demostrar progressiva independência no cuidado do 
seu corpo. 
 (EI02ET01) 
Dialogar com crianças e adultos, expressando seus 
desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. 

Higiene Corporal  
Mão 
Com essa atividade a criança desenvolve a importância da 
lavagem da mão como principal medida para evitarmos a 
transmissão de germes causadores de doença  
 
 
Seguintes matérias: 
● Meios Digitais  
● Objetos para realizar atividade.  

 

QUINT
A-

FEIRA 

40 
Minutos 

(EI02EO03) 
Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da 
mesma faixa etária e adultos. 
 (EI02CG01) 
Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no 
cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. 

Higiene Corporal  
Dente  
Essa atividade a criança irá proporcionar ao aluno 
conhecer e compreender a importância de uma boa 
higienização bucal de higienização e dá autonomia a 
criança na escovação dos dentes. 
 
Seguintes matérias: 
● Meios Digitais. 
● Escova de dente  
● Creme dental. 

SEXTA-
FEIRA 

40 
Minutos 

(EI02EO03). 
Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da 
mesma faixa etária e adultos. 
(EI02CG04) 
Demostrar progressiva independência no cuidado do 
seu corpo. 
(EI02CG05). 
Desenvolver progressivamente as habilidades manuais 
adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, 
folhear, entre outros. 

Higiene Corporal  
Banho 
Essa atividade desenvolve as habilidades motoras é um 
momento de criar laços, relaxar e brincar é também 
compartilhar descoberta. 
 
Seguintes matérias: 
● Meios Digitais. 
● Objetos para o banho  
● Boneca ou Boneco 

 

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. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: 1-Conviver 2-Brincar 4- Explorar 6- Conhecer-se 



 


