
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Maternal B 

PLANO DE AULA SEMANAL DE  07/06 a 11/06 DE 2021 

PROFESSORES(AS): Amanda Antunes Alvarenga 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUN
DA-

FEIRA 

30 
Minutos 

(EI02TS02) Utilizar materiais variados com 
possibilidades de manipulação (argila, massa de 
modelar), explorando cores, texturas, superfícies, 
planos, formas e volumes ao criar objetos 
tridimensionais. 

                                      Texturas 
                                 Lisa e áspera  

Trabalhar a motricidade fina a partir da exploração de 
diferentes materiais. 

Desenvolver a imaginação e criatividade; 

TERÇA
-FEIRA 

    40 
Minutos 

 
(EI02TS02) Utilizar materiais variados com 
possibilidades de manipulação (argila, massa de 
modelar), explorando cores, texturas, superfícies, 
planos, formas e volumes ao criar objetos 
tridimensionais. 

                                     Textura áspera  

Através da exploração de diferentes materiais, os 
pequenos ampliam a capacidade de expressão e o 
conhecimento do mundo. 



QUAR
TA-

FEIRA 

    30 
Minutos 

 
(EI02TS02) Utilizar materiais variados com 
possibilidades de manipulação (argila, massa de 
modelar), explorando cores, texturas, superfícies, 
planos, formas e volumes ao criar objetos 
tridimensionais. 

                               Textura áspera   
 
Explorar noções de áspero. 
Possibilidade de manusear novas texturas, descobrindo 
assim, sensações e usos para elas. 

QUINT
A-

FEIRA 

30 
Minutos 

(EI02TS02) Utilizar materiais variados com 
possibilidades de manipulação (argila, massa de 
modelar), explorando cores, texturas, superfícies, 
planos, formas e volumes ao criar objetos 
tridimensionais.  

                                  Texturas Lisa  
 
A manipulação de materiais diversos (de textura lisa, 
áspera) é muito importante para que as crianças faça 
perguntas sobre essas diferentes texturas e entendam 
através das sensações táteis e visuais estes materiais. 

SEXTA-
FEIRA 

  30 
Minutos  

(EI02EO06) Respeitar regras básicas de convívio social 
nas interações e brincadeiras 

                                       Pescaria 
 
Conhecer as origens, as diferentes culturas e as 
características das festas juninas. 
Estimular a imaginação e a criatividade através de 
atividades temáticas e lúdicas. 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O EU, O OUTRO E O NÓS...TRAÇOS, SONS, 
CORES E FORMAS 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: 1-Conviver 2-Brincar  3 -Participar  4 -Explorar  5 -

Expressar 6- Conhecer-se 

 


