
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Maternal A 

PLANO DE AULA SEMANAL DE  14\06 À 18\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. 
 (EI02ET07). 
Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em 
contextos diversos. 

Numeração 
Número 1  
Esta atividade tem objetivo de explorar, de forma lúdica , 
conceitos básicos de matemática e a sua importância no 
meio social. 
 
Seguintes matérias: 
● Meios Digitais. 
● Folha em branco  
● Algodão  
● Cola  
● Folha de revista para fazer o picado. 

TERÇA
-FEIRA 

40 
Minutos 

(EI02EO03) 
Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da 
mesma faixa etária e adultos. 
(EI02EO06). 
Respeitar regras básicas de convívio social nas 
interações e brincadeiras 
(EI02ET07). 
Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em 
contextos diversos. 

Numeração  
Número 2 
Com essa atividade a criança irá desenvolver o raciocínio 
lógico, a criatividade, o conceito numérico, através do 
lúdico, despertar o interesse matemático, como a 
contagem oral.  
 
Seguintes matérias: 
● Meios digitais. 
● Giz de lousa. 
● Fita crepe. 



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. 
(EI02CG05). 
Desenvolver progressivamente as habilidades manuais 
adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, 
folhear, entre outros. 

Numeração  
Número 3 
 Essa atividade estimula a percepção visual a criatividade 
e identificar e nomear os números. 
Relacionar os números ás suas respectivas quantidades e, 
ainda, ampliar o vocabulário. 
 
Seguintes matérias: 
● Meios Digitais. 
● Folha em branco  
● Revista ou jornal 
● Cola  
● Tesoura (Só para uso dos pais). 

 

QUINT
A-

FEIRA 

40 
Minutos 

(EI02EO03) 
Compartilhar os objetos e os espaços com criança da 
mesma faixa etária e adultos. 
(EI02ET05) 
Classificar objetos, considerando determinado atributo 
(tamanho, peso, cor, forma etc.). 
(EI02ET08) 
Registrar com números e quantidade de crianças 
(meninas e meninos, presentes e ausentes) e a 
quantidade de objetos da mesma natureza (bonecas, 
bolas, livros etc.). 

Numeração  
Número 4 
Essa atividade irá trabalhar de forma lúdica, explorando os 
conceitos matemáticos. 
E o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, 
conceitos numéricos e a criatividade.   
 
Seguintes matérias: 
● Meios digitais  
● Objetos para montar o conjunto  
 

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. 

Numeração  
Número 5 
Essa atividade irá trabalhar permite que a criança trabalhe 
sua grafia fazendo o número , habilidade de motora fina , 
percepção visual e raciocínio lógico. 
 
Seguintes matérias: 
● Meios Digitais  
● Folha em branco  
● Areia  
● Massa de modelar  



 

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\Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: 1-Conviver 2-Brincar 4- Explorar 6- Conhecer-se 

 


