
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Maternal A 

PLANO DE AULA SEMANAL DE  21\06 À 25\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 

(EI02EO01). 
Demostrar atitudes de cuidado e solidariedade na 
interação com crianças e adultos. 
(EI02EO04).                                                                 
Comunicar-se com colegas e os adultos, buscando 
compreendê-los e fazendo-se compreender. 

Alimentação Saudável.  
Esta atividade sobre a pirâmide alimentar irá despertar a 
consciência da necessidade de uma alimentação mais 
saudável nas crianças. 
E a pirâmide tem a base dos alimentos que deve estar 
presente na nossa alimentação. 

TERÇA
-FEIRA 

40 
Minutos 

(EI02EF04). 
Formular e responder perguntas sobre fatos da história 
narrada, identificando cenários, personagens e 
principais acontecimentos. 
(EI02EF05). 
Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias 
ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc. 
 

Alimentação Saudável.  
 Essa atividade irá conscientizar a criança sobre o 
consumo de frutas, legumes e verduras para uma 
alimentação saudável. 
Expressar ideias, desejos e sentimentos.  
 
Seguintes matérias: 
● Meios digitais. 
● Frutas e verduras para montar a cesta. 
● Cesta ou recipiente. 



QUAR
TA-

FEIRA 

40 
Minutos 

(EI02EO01) 
Demostrar atitudes de cuidado e solidariedade na 
interação com crianças e adultos. 
(EI02EO03) 
Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da 
mesma faixa etária e adultos. 
 

Alimentação Saudável.  
Essa atividade irá desenvolver habilidades como apreciar 
a arte culinária, participando na preparação de seus 
próprios alimentos. 
Descobertas sobre a culinária através da história e 
explorar os utensílios que são utilizados na preparação 
dos alimentos.  
 
Seguintes matérias: 
● Meios Digitais. 
● Ingredientes para o bolo de banana. 

QUINT
A-

FEIRA 

40 
Minutos 

(EI02CG04) 
Demostrar progressiva independência no cuidado do 
seu corpo. 
(EI02CG05). 
Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 
adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, 
folhear, entre outros. 

Alimentação saudável. 
Essa atividade irá desenvolver a coordenação motora fina, 
e conhecimentos dos alimentos que e bom para os 
crescimentos dos dentes.  
 
Seguintes matérias: 
● Meios digitais 
● Jornal, Revista ou Panfleto de supermercado. 
● Cola  
● Tesoura (Para uso dos Pais).  
● Folha em branco  

SEXTA-
FEIRA 

40 
Minutos 

(EI02CG01). 
Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no 
cuidado de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e 
brincadeiras. 
(EI02ET01). 
Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as 
características e propriedades dos objetos (textura, 
massa, tamanho). 
(EI02ET05). 
Classificar objetos, considerando determinado atributo 
(tamanho, peso, cor, forma etc.). 

Alimentação Saudável. 
Essa atividade irá trabalhar a concentração o tato e olfato. 
Detectar as preferencias alimentares das crianças. 
 
Seguintes matérias: 
● Tecido  
● Fruta e legumes. 

  



 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O eu, o outro e o nós\ Escuta, Fala Pensamento e Imaginação\ 
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 

 


