
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA:MINI MATERNAL A 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 07/06 À 11/06 DE 2021. 

PROFESSORA: RENATA DA SILVA BRANDÃO. 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 

Min 

(EI02EO03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da 
mesma faixa etária e adultos. (EI02EO04) Comunicar-se com os 
colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 
compreender. (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as 
habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, 
rasgar, folhear, entre outros. (EI02ET01) Explorar e descrever 
semelhanças e diferenças entre as características e propriedades 
dos objetos (textura, massa, tamanho). 

ATIVIDADE: Buscando objeto 

A criança terá que pegar os objetos de acordo com o comando dado 

pelo adulto. Essa atividade tem como objetivo, desenvolver a 

oralidade e ampliar o vocabulário através da exploração. 

TERÇA
-FEIRA 

30 

Min 

(EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na 
interação com crianças e adultos. (EI02CG01) Apropriar-se de 
gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e 
brincadeiras. (EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço, 
orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, 
dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de 
diferentes naturezas. (EI02CG03) Explorar formas de deslocamento 
no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e 
seguindo orientações. 

ATIVIDADE: Essa atividade, você já deve ter feito em sua casa 
com seu filho. Sabe quando você fica em pé, coloca a criança 
pisando em cima do seu pé, e você segura nas mãozinhas dela. 
Nessa brincadeira, trabalha os equilíbrio e coordenação motora, 
quando a pessoa que está fazendo a atividade mexe o pé ao 
mesmo tempo que a criança, estimula a interação com a família. 
Podemos ensinar direções para a criança mostrando o que é a 
direta e esquerda, ou frente e trás, estimular a noção espacial. 

 



QUAR
TA-

FEIRA 

40 

Min 

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 
adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre 
outros. (EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades 
de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, 
texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos 
tridimensionais. 

 

 

ATIVIDADE: Confeccionar um colar de macarrão. 

Para essa atividade você irá precisar de: 

 Macarrão mais grossinho com furo 
 lã, um barbante, linha ou fitilho. 

Nessa atividade o objetivo de aprendizagem é trabalhar a 
coordenação motora e movimento de pinça ao fazer o 
movimento de colocar o macarrão dentro do fio. E depois ela 
pode brincar com o colar. 

QUINT
A-

FEIRA 

40 

Min 

(EI02EO03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da 
mesma faixa etária e adultos. (EI02CG01) Apropriar-se de gestos e 
movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e 
brincadeiras. (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as 
habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, 
rasgar, folhear, entre outros. 

ATIVIDADE: Pescaria com peneira 

Está atividade tem como objetivo: desenvolver progressivamente as 
habilidades manuais, adquirir o controle ao pegar as tampinhas na 
bacia com a peneira, Atividade de pescaria é baseada em exercícios de 
motricidade, linha que prioriza a experiência, com o toque, através do 
palpável e a repetição como forma de absorver o aprendizado. 

SEXTA-
FEIRA 

40 

Min 

(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. 

 

 

 

ATIVIDADE: Pinte e depois cole bolinhas papel crepom amarelo no 
milho. 

VÍDEO: Noite de São João - Galinha Pintadinha 4 - OFICIAL 
https://youtu.be/qyjt8MwTog4  

O objetivo principal dessa atividade é enriquecer o conhecimento da 
criança quanto aos costumes das festas juninas e desenvolver 
habilidade manual. Isso se dará através de atividade lúdica e 
prazerosa, contribuindo para a socialização do aluno. 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: “O EU, O OUTRO E O NÓS” “CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS” “TRAÇOS, SONS, 

CORES E FORMAS” “ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES” 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. 

 

 


