
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Maternal B 

PLANO DE AULA SEMANAL DE  17/05 a 21/05 DE 2021 

PROFESSORES(AS): Amanda Antunes Alvarenga 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 

  (EI02ET04) 
  Identificar relações espaciais (dentro e fora, em acima, 
abaixo entre e do lado) e temporais (antes, durante e 
depois) 

                               Dentro e Fora  
Objetivo desta atividade é desenvolver a lateralidade, 
distância, noções de espaço e direção, além de estimular 
a atenção, concentração e percepção.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=GuK3brB3Vcw  

TERÇA
-FEIRA 

    35 
Minutos 

(EI02EF0) 
Dialogar com crianças e adultos, expressando seus 
desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. 
 
(EI02E006) 
Respeitar regras básicas de convívio social nas 
interações e brincadeiras. 

             Brincadeira Vivo ou Morto  
 
Estimular a concentração, a imaginação, a coordenação 
motora, a atenção e a linguagem corporal. 



QUAR
TA-

FEIRA 

    30 
Minutos 

 
(EI02CG05) 
 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 
adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, 
folhear, entre outros. 
 
 

                                  Perto e Longe  
 
Trabalhar com a criança na disciplina de matemática os 
conceitos de noções de posição, mais especificamente as 
posições perto e longe.                                                 
Contribui para o desenvolvimento de habilidades como 
atenção, percepção visual, relação e coordenação motora 
fina. 

QUINT
A-

FEIRA 

40 
Minutos 

(EI02EF01)  
Dialogar com crianças e adultos, expressando seus 
desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. 
 
(EI02ET04)  
Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, 
embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais 
(antes, durante e depois). 
 

Em cima e Em baixo. 
 

Com essas atividades permitem através do lúdico, trabalhar 
com as crianças as noções de espaço, criando 
oportunidades para o desenvolvimento de sua orientação 
espacial, identificação de objetos em relação aos outros e 
ao espaço, bem como para o desenvolvimento da 
percepção, concentração e atenção. 

SEXTA-
FEIRA 

   30 
Minutos  
 

(EI02CG05) 
 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 
adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, 
folhear, entre outros. 
(EI02ET04)  
Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, 
embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais 
(antes, durante e depois). 

                                                 Cheio e Vazio  
 
Nesta atividade, a criança pratica conceitos matemáticos, 
como noções espaciais, identificando se a cesta está cheia 
ou vazia. 

 

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: 1-Conviver 2-Brincar  3 -Participar  4 -Explorar  5 -

Expressar 6- Conhecer-se 

 


