
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2020 

TURMA:MINI MATERNAL A 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 31/05 À 02/06 DE 2021. 

PROFESSORA: RENATA DA SILVA BRANDÃO. 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUN
DA-

FEIRA 

50 

Min 

(EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na 
interação com crianças e adultos. (EI02EO04) Comunicar-se com os 
colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 
compreender. (EI02ET02) Observar, relatar e descrever incidentes 
do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.). 
(EI02ET03) Compartilhar, com outras crianças, situações de 
cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora 
dela. (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades 
manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, 
folhear, entre outros. 

RODA DE CONVERSA: Converse com as crianças sobre a 
importância de mantermos nosso meio ambiente limpo, sobre a 
importância de reciclar e reutilizar. 

ATIVIDADE: Com a ajuda de um familiar, confeccione um brinquedo 
usando materiais recicláveis. 

 Essa atividade tem como objetivo conscientizar as crianças sobre 
reciclar e reutiliza materiais recicláveis. 

TERÇA
-FEIRA 

40 

Min 

(EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na 
interação com crianças e adultos. (EI02EO04) Comunicar-se com os 
colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 
compreender. (EI02ET02) Observar, relatar e descrever incidentes 
do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.). 
(EI02ET03) Compartilhar, com outras crianças, situações de 
cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora 
dela. (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades 
manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, 
folhear, entre outros. 

VÍDEO: Mundo Bita - A Flora 
https://youtu.be/EfVmLO0y0AU 

ATIVIDADE: A nossa natureza é linda, somos dependentes de tudo 
que ela nos fornece... do ar, da água e alimentos que nos oferece, por 
isso é muito importante cuidar de nossas florestas e de todo nosso 
meio ambiente. 

Nessa atividade, você irá fazer uma linda colagem usando elementos 
da natureza. O Objetivo dessa atividade é fazer com que as crianças 
passem a cuidar da natureza como parte da vida delas 



QUAR
TA-

FEIRA 

40 

Min 

(EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na 
interação com crianças e adultos. (EI02EO04) Comunicar-se com os 
colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 
compreender. (EI02ET02) Observar, relatar e descrever incidentes 
do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.). 
(EI02ET03) Compartilhar, com outras crianças, situações de 
cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora 
dela. (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades 
manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, 
folhear, entre outros. 

 

 

 

 

Roda de conversa: Converse com a criança sobre a importância 
de mantermos o ambiente limpo, sobre jogar o lixo lugar correto, pois 
quando não cuidamos do meio ambiente afetamos nossas vidas e de 
vários animais. 

VÍDEO: BABY & LELEI   A NATUREZA (VAMOS CUIDAR DO NOSSO 
PLANETA) https://youtu.be/c8kAbUUO4PM 

ATIVIDADE: Pesquise com sua família, imagens de seres vivos que 
vivem no nosso ambiente.  

Essa atividade tem como objetivo conscientizá-las e sensibilizá-las em 
relação aos problemas ambientais. Fomentar seu interesse em relação 
ao cuidado e melhoria do meio ambiente. Desenvolver na infância a 
capacidade de aprender sobre o meio que nos cerca. Ampliar seus 
conhecimentos ecológicos, em assuntos como energia, paisagem, ar, 
água, recursos naturais e vida silvestre. 

QUINT
A-

FEIRA 
 

Feriado 

Corpus Christi 

X 

SEXTA-
FEIRA 

 

Emenda de feriado 

 

 

 

X 

 

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: Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. 

 

 


