
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Mini Maternal A 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 28/06a 02/07 de 2021. 

PROFESSORES(AS): 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 

35 
Minutos 

(EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua 
capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. (EI02CG05) 
Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 
controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 
(EI02ET05) Classificar objetos, considerando determinado atributo 
(tamanho, peso, cor, forma etc.). 

Atividade: Encontre o par correto das meias 
 
Essa atividade estimula a autonomia, a coordenação motora fina, 
coordenação viso-motora e a discriminação visual. 

TERÇA
-FEIRA 

35 
Minutos 

(EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, 
saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. 
(EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no 
ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 
 

Cantiga 
MÚSICA: Xuxa - O ônibus 
https://youtu.be/szqKMgkXpZw 
 
ATIVIDADE: Nesta atividade, através da cantiga iremos trabalhar a 
musicalização, fazendo gesto com os pequenos. 
As cantigas fazem parte da rotina da Educação Infantil, a partir delas é 
possível brincar, desenvolver a audição, o ritmo, os movimentos, 
equilíbrio, linguagem oral e memória. 



QUAR
TA-

FEIRA 

30 
Minutos 

 (EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no 
ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 
(EI02EF02) Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e 
aliterações em cantigas de roda e textos poéticos. 
 

Sons: “Estimulação e desenvolvimento” 
 
VÍDEO: Sons para Crianças - Estimulação e Desenvolvimento - Sons 
dos Animais 
https://youtu.be/Af1G7SuLdZU  
 
Atividade: Que som é esse? Clique nos links e adivinhe. 
Como os olhos fechados, tente adivinhar que som é esse. 
 
Essa atividade tem como objetivo, desenvolver a audição, atenção, 
concentração, linguagem oral.  

QUINT
A-

FEIRA 

35 
Minutos 

(EI02EF02) Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e 
aliterações em cantigas de roda e textos poéticos. 

Música: MÚSICA QUE SOM ESSE BICHO FAZ?  
https://youtu.be/7ljucGDPq2A  
Atividade: Imite o som que representa a figura que está dentro da 
bexiga. 
Para essa atividade você irá precisar de: 
 

 5 bexigas 
 5 figuras (pequenas) de animais (sugestão: gato, cachorro, 

galo, porco, vaca, ovelha, cavalo, galinha, pintinho, pato, sapo 
entre outros). 
O objetivo dessa atividade é reconhecer o som dos animais, 
atenção, linguagem oral e desenvolver a audição. 

SEXTA-
FEIRA 

40 
Minutos 

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 
adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre 
outros. (EI02TS01) Criar sons com materiais, objetos e 
instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de 
música. (EI02EF02) Identificar e criar diferentes sons e reconhecer 
rimas e aliterações em cantigas de roda e textos poéticos. 

Sons: “Estimulação e desenvolvimento” 
Vídeo: BARULHOS DO CORPO-MÚSICA EDUCATIVA INFANTIL-
Educação Infantil 
https://youtu.be/VveAFkDeVYw 
Atividade: Vamos confeccionar um trompete? 
O objetivo dessa atividade é desenvolver a imaginação, criatividade, 
linguagem oral. 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: “O EU, O OUTRO E O NÓS” “TRAÇOS, 
SONS, CORES E FORMAS” “ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO” 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar 

Conhecer-se 

 


