
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Mini Maternal A 

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

35 
Min 

(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). 
 
 

Conceitos: Dentro \ Fora. 
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. 
ATIVIDADE: Cole bolinha de papel no gato que está dentro do balde. 
VÍDEO: DENTRO E FORA | BNCC EI02ET04 
https://youtu.be/kQJiofqfCsY 

TERÇA
-FEIRA 

30 
Min 

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 
adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre 
outros. (EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças 
entre as características e propriedades dos objetos (textura, 
massa, tamanho). (EI02ET04) 
Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, 
acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e 
depois). 

Conceitos: Dentro/ Fora. 
Esta atividade educativa propõe trabalhar com o conceito matemático 
"dentro" e "fora". Por meio do lúdico, as crianças podem desenvolver 
a coordenação motora, habilidades corporais, habilidades cognitivas e 
visuais, além de noções de espaço. 
VÍDEO: CONCEITO: DENTRO / FORA (ED. INFANTIL 
https://youtu.be/hUKzL39AX2w  
 
 



QUAR
TA-

FEIRA 

35 
Min 

(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. (EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço 
(pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo 
orientações. (EI02ET04) Identificar relações espaciais (dentro e 
fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e 
temporais (antes, durante e depois). 

Conceitos: DENTRO/FORA 
Nessa atividade iremos identificar relações espaciais dentro e fora. 
Explorar diferentes situações observando as posições das pessoas e 
objetos. 
VÍDEO: Animação "Dentro e fora" 
https://youtu.be/GuK3brB3Vcw 
 

QUINT
A-

FEIRA 

40 
Min 

(EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as 
características e propriedades dos objetos (textura, massa, 
tamanho). (EI02ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, 
em cima, embaixo, acima, abaixo, 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 habilidades cognitivas e 
visuais. 
VÍDEO: CHEIO E VAZIO educação infantil  
https://youtu.be/TrEQcNEytCQ 

SEXTA-
FEIRA 

30 
Min 

(EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as 
características e propriedades dos objetos (textura, massa, 
tamanho). (EI02ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, 
em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais 
(antes, durante e depois). 

Conceitos: CHEIO/VAZIO 
Nessa atividade as crianças terão uma experiência muito divertida 
com a dinâmica do cheio/vazio. 
Nossos pequenos em contato com os objetos irão dizer se os mesmos 
estão “cheios” ou “vazios”. 
 
 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: “CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS” “ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES” 
 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: 1-Conviver 2-Brincar 4- Explorar 6- Conhecer-se 

 


