
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Maternal A 

PLANO DE AULA SEMANAL DE  07\06 À 11\06 DE 2021 

PROFESSORES(AS): Michele Aguiar de Souza.  

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUN
DA-

FEIRA 

40 
Minutos 

(EI02EO03). 
Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da 
mesma faixa etária e adultos. 
(EI02CG01). 
Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no 
cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. 

Festa Junina. 
Esta atividade favorece progressivamente a habilidade 
manual da criança. 
Adquirir o controle ao pegar a tampinha com pregador, e a 
atividade de pescaria é baseada em exercícios de 
motricidade. 
Resgata a cultura. 
 
Seguintes matérias: 
● Meios Digitais. 
● Recipiente. 
● Tampinhas de garrafa pet. 
● Prendedor. 

TERÇA
-FEIRA 

40 
Minutos 

(EI02EO01). 
Demostrar atitudes de cuidado e solidariedade na 
interação com criança e adulto.  
 (EI02EF01) 
Dialogar com criança e adultos, expressando seus 
desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. 
 

Textura  
Liso e Áspero. 
Com essa atividade a criança terá contato com diversas 
formas de textura e exploração de materiais, por meio de 
observação e contato. 
. 
Seguintes matérias: 
● Itens para realização da atividade de textura. 



QUAR
TA-

FEIRA 

40 
Minutos 

(EI02EO03) 
Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da 
mesma faixa etária e adultos. 
 (EI02EF01) 
Dialogar com crianças e adultos, expressando seus 
desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. 
(EI02TS02) 
Utilizar matérias variadas com possibilidades de 
manipulação (argila, massa de modelar), explorando 
cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes 
ao criar objetos tridimensionais. 

Textura  
Lisa e Áspera . 
 Essa atividade estimula a percepção sensorial de forma 
lúdica e divertida  
 
Seguintes matérias: 
● Caixa de papelão. 
● Objetos lisos, macios ou ásperos. 

 
 

QUINT
A-

FEIRA 

40 
Minutos 

(EI02EO03) 
Compartilhar os objetos e os espaços com criança da 
mesma faixa etária e adultos. 
(EI02CG01) 
Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no 
cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. 
 
 
 

Textura  
Lisa , Áspera e Macia  
Essa atividade irá trabalhar os sentidos, e permite que a 
criança conheça as texturas e desenvolve a coordenação 
motora fina. 
 
Seguintes matérias: 
● Papelão ou papel pardo ou Kraft. 
● Objetos para usar na textura do tapete. 

SEXTA-
FEIRA 

40 
Minutos 

(EI02EO03). 
Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da 
mesma faixa etária e adultos. 
(EI02CG04). 
Demostrar progressiva independência no cuidado do 
seu corpo. 
(EI02CG05). 
Desenvolver progressivamente as habilidades manuais 
adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, 
folhear, entre outros. 

Textura  
Lisa , Áspera e Macia  
Essa atividade irá trabalhar a exploração de diferentes 
materiais. 
E ampliar capacidade de expressão e motricidade fina.  
 
Seguintes matérias: 
● Folha em branco 
● Cola  
● Materiais para fazer a ficha. 

 

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\ Traços, sons, cores e formas. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: 1-Conviver 2-Brincar 4- Explorar 6- Conhecer-se 

 


