
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Maternal B 

PLANO DE AULA SEMANAL DE  24/05 a 28/05 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 

30 
Minutos 

 
(EI02E006) 
Respeitar regras básicas de convívio social nas 
interações e brincadeiras. 
 

                            Esquema corporal 

                Cabeça, ombro, joelho e pé 

 Organização espaço-corporal: quando a criança consegue 
exercitar as possibilidades corporais como coordenação, 
equilíbrio, entre outras. Expressão através do corpo de 
ação, sentimento, emoção. 

https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls  

 

TERÇA
-FEIRA 

    40 
Minutos 

(EI02EF0) 
Dialogar com crianças e adultos, expressando seus 
desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. 
(EI02CG05) 

 Desenvolver progressivamente as habilidades 
manuais, adquirindo controle para desenhar, 
pintar, rasgar, folhear, entre outros 

                        Esquema corporal  

                              Colagem 

Fazer com que a criança identifique as partes que 
compõem o corpo, tome consciência de si mesma, de 
seus semelhantes e do ambiente que a cerca. 
Desenvolvendo habilidades de utilização do movimento, 
como instrumento de comunicação e expressão. 



QUAR
TA-

FEIRA 

    30 
Minutos 

 
(EI02EF01)  
Dialogar com crianças e adultos, expressando seus 
desejos, necessidades, sentimentos e opiniões 

                        Higiene Corporal  
 
          Faça penteados divertidos no banho  

 
 
Entenda qual a importância da higiene pessoal infantil e 
como transformar esta tarefa em momentos lúdicos e 
prazerosos com as crianças. 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IM7Ki0-Mh7M  
  

QUINT
A-

FEIRA 

40 
Minutos 

(EI02EF01)  
Dialogar com crianças e adultos, expressando seus 
desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. 
 
 

                        Higiene Corporal  
 
Desenvolver hábitos de higiene pessoal. 
Desenvolver atitudes relacionadas à saúde e ao bem estar 
individual e coletivo. 
Para saber mais sobre o assunto assista o vídeo: Higiene 
pessoal, disponível no link  
 
 https://youtu.be/iCYv-3cqDIE 

SEXTA-
FEIRA 

   30 
Minutos  
 

(EI02EF01)  
Dialogar com crianças e adultos, expressando seus 
desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. 
 
(EI02CG03) 
Demonstrar progressiva independência no cuidado do 
seu corpo. 

             Dance enquanto escova os dentes  

Ensinar e estimular os hábitos de higiene pessoal. 
Demonstrar a importância dos cuidados com o corpo e 
da higiene para a saúde. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=v7pxOOZq0Cg 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O eu, o outro e o nós...Corpo, gestos e 
movimentos...Escuta, fala, Pensamento e imaginação... 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: 1-Conviver 2-Brincar  3 -Participar  4 -Explorar  5 -

Expressar 6- Conhecer-se 

 


