
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: MATERNAIS A E B 
PLANO DE AULA SEMANAL DE: 24 A 28 DE MAIO 

 
 
PROFESSORES(AS):  Alaíde, Alessandra, Alexandra, Damaris, Eide, Jéssica, Maria Inês, Maria de Fátima, Maria Rosária e Renata 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO ESTIMADO 
PARA REALIZAÇÃO 

DAS ATIVIDADES 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-
FEIRA 

35 minutos 

(EI02EF04) Formular e responder 
perguntas sobre fatos da história 
narrada, identificando cenários, 
personagens e principais 
acontecimentos. 
 
(EI02EO04) Comunicar-se com os 
colegas e os adultos, buscando 
compreendê-los e fazendo-se 
compreender. 
 

• Desenvolver a atenção, a 
memória e a imaginação ao 
recontar fatos, cenários e 
personagens da história. 
 

Explicar para criança que vocês irão assistir o vídeo da história: 

Brincar de quê? Que fala sobre diferentes brincadeiras e 

brinquedos culturais, como: pião, peteca, pipa, estátua, 

amarelinha, corda e entre outros.  

Ao finalizar, falar algumas frases da história para criança completar 

com a resposta, por exemplo: Anda, fala e dança é a boneca de...? 

Pula, quica e rola é a...? Gira sem parar, sua ponta é afiada e 

enrola-se no cordão é o...? Anda sobre quatro rodas, fazendo 

barulhinho é o...? 

Crie um suspense ao fazer as perguntas. Deixe a criança pensar 

para responder e se for necessário reconte a história. 

 

 

TERÇA-
FEIRA 

15 minutos 

(EI02E004) Comunicar-se com os 
colegas e os adultos, buscando 
compreendê-los e fazendo-se 
compreender. 

• Respeitar regras básicas de convívio 
social nas interações e brincadeiras.  

 Propor para a criança a ‘’Brincadeira de Pimponeta’’ - organize 
um lugar e espaço onde as crianças formarão uma roda, sentados 
em círculo, essa brincadeira pode ser realizada entre dois ou mais 
participantes, fecham as mãos um deles bate na mão de todos, 
cantando a canção Pimponeta, quando bater na mão e falar a 
palavra pom o participante esconde a mão para trás, e assim por 
diante, vence aquele que ficar com as mãos escondidas para trás. 

QUARTA-
FEIRA 

30 minutos 

(EI02CG01) Apropriar-se de gestos e 
movimentos de sua cultura no cuidado de 
si e nos jogos e brincadeiras 

• Ampliar a consciência corporal. 

Apresentar para a criança uma forma divertida de se movimentar, 

seguindo orientações e demarcações. 

Permitindo que ela(e) explore as possibilidades do próprio corpo, 

equilíbrio e coordenação. 



QUINTA-
FEIRA 

30 minutos 

(EI02CG03) Explorar formas de 
deslocamento no espaço (pular, saltar, 
dançar), combinando movimentos e 
seguindo orientações. 

• Desenvolver a consciência corporal. 

• Ampliar o repertório musical 

 Assistir o vídeo Ciranda, Cirandinha com a criança, converse 

sobre as imagens apresentadas, declame a parlenda Batatinha 

quando nasce com calma para que ela memorize, avise que no final 

da canção a criança terá que declamar dizendo o próprio nome. 

Na sequência convide quem estiver em casa caso tenha, formem 

uma roda e brinquem. 

SEXTA-
FEIRA 

15 minutos 

(EI02CG01) Apropriar-se de gestos e 
movimentos de sua cultura no cuidado 
de si e nos jogos e brincadeiras. 

• Realizar jogos e brincadeiras que 
envolvam dançam, músicas, 
utilizando o corpo para expressão 
de ritmo e sentimento. 

Colocar o vídeo com a coreografia da música “A RAM SAM 
SAM” pedir que prestem atenção na sequência dos movimentos 
e tentem repeti-los, primeiro utilizando as mãos, depois utilizando 
as colheres, chamar a atenção para o som produzido. Pedir que 
as famílias filmem e nos enviem, para vermos como se saíram na 
atividade. 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação/ O eu, o outro e o 
nós/ Corpo, gestos e movimentos DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Participar ativamente, 
tanto do planejamento das atividades propostas, quanto da realização das atividades desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, 
decidindo e se posicionando. Explorar movimentos, gestos, palavras, emoções, histórias e elementos da natureza, ampliando seus saberes sobre 
diversas modalidades. Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões e questionamentos. Brincar de 
diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções 
culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e 
relacionais.   

 


