
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Maternal B 

PLANO DE AULA SEMANAL DE  28/06 a 02/07 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. 
(EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos e suporte 
de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais 
gráficos. 

    IDENTIFICANDO A PRIMEIRA LETRA DO NOME. 
 
 
Reconhecimento da inicial da primeira letra do nome. 
 

TERÇA
-FEIRA 

    30 
Minutos 

 
(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as 
habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 
pintar, rasgar, folhear, entre outros. 
(EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos e suporte 
de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais 
gráficos. 

       FAZENDO ARTE. 
 

Identificar e observar a primeira letra do seu nome. 



QUAR
TA-

FEIRA 

    30 
Minutos 

 
(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as 
habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 
pintar, rasgar, folhear, entre outros. 
(EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos e suporte 
de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais 
gráficos. 

                      
                               Balões coloridos  
Estimula a visão equilíbrio, coordenação motora e  a 
textura ajuda as criança  conhecerem um material 
diferente.  

QUINT
A-

FEIRA 

    35  
Minutos 

(EI02EF08) Manipular textos e participar de situações de 
escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros 
texturais (parlendas, histórias de aventuras , tirinhas , 
cartazes de sala, cardápios . noticiais etc) 

                     Comida típicas de festa    
                         Pipoca coloridas 
Nessa atividade vamos apresentar uma comida típica de 
festa junina a pipoca colorida...e para acompanhar a pipoca 
um desenho para assistir.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=LxyMVmvHCGg  
 
 

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.) 
 
 

                     Comida típicas de festa    
 
Devera pintar um desenho dos pratos típicas de feta junina. 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Escuta, Fala, Pensamento e 
Imaginação..Corpo, Gestos e Movimentos. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Expressar 6- Conhecer-se 

 


