
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Maternal B 

PLANO DE AULA SEMANAL DE  21/06 a 25/06 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 

35 
Minutos 

 
(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as 
habilidades manuais, adquirindo controle para 
desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 
(EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras 
disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, 
canções, músicas e melodias. 

                     Alimentação saudável 
                      A turminha gostosa   
Promover e conscientizar o consumo de alimentos 
saudáveis, com a contribuição e participação das famílias 
de uma forma lúdica e educativa. Termos uma boa 
alimentação é muito importante e precisamos despertar o 
interesse das crianças por alimentos saudáveis e 
nutritivos. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=SN7YKRgUDjg 
  

TERÇA
-FEIRA 

    30 
Minutos 

 
(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. 

                       Alimentação saudável  

                        Disco de alimentação  

Nessa atividade vamos incentivar a criança ter uma boa 
alimentação e toda a sua importância para o 
desenvolvimento do corpo, para o crescimento e 
desenvolvimento cognitivo. 

 



QUAR
TA-

FEIRA 

    30 
Minutos 

 
(EI02CG04) Demonstrar progressiva independência no 
cuidado do seu corpo. 
 
 

                     Recortes de alimentos 
 
Para essa atividade utilizaremos recortes de revistas ou 
jornal, cola e folha de sulfite. 

QUINT
A-

FEIRA 

    35  
Minutos 

(EI02CG04) 
Demonstrar progressiva independência no cuidado do 
seu corpo. 
 

                       Coloque a mão na massa. 
 
Despertar na criança o interesse por uma alimentação 
saudável e de valor nutritivo. 
 

SEXTA-
FEIRA 

  30 
Minutos  

(EI02EF08) 
Manipular texto e participar de situações de escuta para 
ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais 
(parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de 
sala, cardápios, notícias etc.) 
 
(EIO2CG04) 
Demonstrar progressiva independência no cuidado do 
seu corpo. 

                 Alimentação saudável é bom demais. 
 
Despertar na criança o interesse por uma alimentação 
saudável. 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: CORPO, GESTOS E 

MOVIMENTOS...TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS. Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Expressar 6- Conhecer-se 

 


