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DESENVOLVIMENTO 
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PLANO DE AULA SEMANAL- 2021 
 TURMA: Maternal  A e B 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 28 DE JUNHO A 01 DE 
JULHO  2021 

PROFESSORES(AS): Andrezza , Cristiane, Doroti, Geni, 
Jeane, Jucileia, Patrícia  e Tatiane. 

 
EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 
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 (EI02EF04) Formular e responder perguntas sobre 
fatos da história narrada, identificando cenários, 
personagens e principais acontecimentos. 
 
 
 
 
 
 

Atividade: Recontar ou desenhar a história que mais 

gostou. 

Estratégia: Neste dia o adulto irá escrever em tirinhas de 

papel o nome das histórias já apresentadas pelas professoras 

para que a criança escolha uma e após escolher ela irá contar 

a história ou fazer um desenho. Se você escolher recontar 

pode preparar um cantinho bem aconchegante para este 

momento. Mas se for desenhar faça bem bonito use sua 

imaginação!  

Leia para criança o nome da história e pergunte se ela lembra 

de algum personagem; 

O que acontece na história; 

Onde acontece a história; 

Qual a parte que ela mais gostou.  

Registre com fotos ou vídeos este momento.  

https://morumbisul.com.br/projetos-na-educacao-infantil-

era-uma-vez/  

Segue a lista de histórias já apresentadas: 

Os filhotes Eu amo você mamãe 
O passarinho feliz Meu amigo faz oiii 
A borboleta Antonieta O segredo do coelho 
Quando tudo isso passar João e o pé de feijão 
Sitio do pica pau amarelo Tartaruguinha 
Cachinhos dourados A galinha ruiva 
Quero colo Chapeuzinho vermelho
Sítio do seu Lobato Boneco de borracha 
A festa da pipoca A sementinha 



   
 

CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS:  
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2017. 
BRASIL. Currículo Municipal de Ribeirão Pires da Educação 
Infantil, 2019. 
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(EI02EO02) respeitar regras básicas de convivência 
Social nas interações e brincadeiras.  
 
 
 
 
 

Atividade: Refazer uma atividade que mais gostou. 

Vamos nos divertir? 

Estratégia:  O adulto ou responsável que acompanha a 
criança nas atividades, poderá junto com a criança escolher 
uma atividade que mais gostou durante  nossa jornada 
online e refazê-la, para mostrar o seu desenvolvimento e 
satisfação em realizá-la. 

Vamos deixar algumas sugestões das atividades já 
realizadas por vocês:  

-Vídeo da criança com brinquedo preferido 

-Imitar gestos conforme comandos 

-Somos todos iguais, porém temos nossas diferenças. 

-Mosaico de papel 

-Tampinhas Coloridas 

-Coelhinho sai da toca 

-Separar brinquedos por cores e formas 

-Carimbo das mãos 

-Baú de surpresas 

-Desenhar a letra inicial do nome da mãe 

-Qual é a cor do leite 

-Seu mestre mandou  

-Jogo de boliche 



   
-Experimento com água 

Agora é só escolher e se divertir: não esqueça de nos enviar 
foto ou vídeo 

   
https://tse3.mm.bing.net/th?id=OIP.vWSHq33tZuyLdyP87tnVSwHaEo&pid=Api&P=0&w
=266&h=167 

  https://pin.it/2LetSfe  

http://blogeducacaofisica.com.br/wp-content/uploads/2017/06/vivo-morto.jpg 

CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS:  
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2017. 
BRASIL. Currículo Municipal de Ribeirão Pires da Educação 
Infantil, 2019. 
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(EI02EO02) respeitar regras básicas de convivência 
Social nas interações e brincadeiras. 

 

Atividade: Amigo da minha sala. 

Estratégia: Nesta atividade o adulto irá ler os nomes dos 
coleguinhas da sala do seu filho ou até mostrar fotos no 
grupo da sala de atividades anteriores para a criança 
escolher um amiguinho que mais gostou e se identificou,  
pedir para sua criança falar o nome do amigo , mandar um 
beijo e um abraço  e fazer um desenho bem bonito para esse 
amigo depois mostrar no vídeo,  porque amigo é coisa pra se 
guardar no coração e tratar com todo amor e carinho! 

LISTA DO MATERNAL A 

Alice Ferreira 
Cauã Henrique 

Eliza Manuele 

Felipe Gabriel 

Gabriel Ferreira 
Gael Molica 

Heitor do Nascimento 
Karina Maria 

Lorenzo Sararoli 
Marcela da Silva 

Maria Clara Ribeiro 
Maria Vitoria Ferreira 
Matheus Rodrigues 

Miguel Costa 
Noemy Santos 
Rebeca Alves 
Vitoria da Silva 

 



   

MATERNAL B 
Aghta Alves 
Alana Maria 

Alice de Souza 
Arthur Miguel 

Arthur Moronte 
Bryan Chrystian 
Davi Henrique 

Emanuelly Carvalho 
Enrico Dias 

Gabriel Santos 
Manuella Rodrigues 

Marjorie Esther 
Miguel Muniz 
Murillo Souza 
Pedro Mendes 
Sophia Isabella 
Vinícius Gabriel 

 

CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS:  
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2017. 
BRASIL. Currículo Municipal de Ribeirão Pires da Educação 
Infantil, 2019. 
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 (EIO2E005) Perceber que a pessoa tem 
características físicas diferentes           
  
 
 
 
 

Atividade: Reconhecendo as professoras 

Estratégia: O responsável deverá apresentar o vídeo para a 

criança. 

No vídeo estão todas as professoras do maternal. 

Desafie a criança a reconhecer e dizer os nomes das 

professoras. 

Caso a criança tenha dificuldade com a fala, diga para ela os 

nomes e incentive que ela repita. 

Para que a criança possa desenvolver a fala ela precisa ser 

estimulada, não se preocupe se a criança ainda não é capaz 

de dizer o nome das professoras registre a atividade assim 

mesmo é muito importante.  

https://youtu.be/Xvd0NBXfeHQ 

CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS:  
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2017. 
BRASIL. Currículo Municipal de Ribeirão Pires da Educação 
Infantil, 2019. 
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CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Escuta, fala pensamentos e imaginação/ O eu, o 

outro e o nós/ DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conviver, brincar, participar, 

explorar, expressar, conhecer-se. 

 


