
 

TURMA: MATERNAL A/B  

PLANO DE AULA SEMANAL DE  28 A 01 DE JULHO DE 2021 

PROFESSORES (AS):  Cristina, Jacira, Leonice, Rita e Ticiany. 

TEMÁTICA: ATIVIDADES DIVERSIFICADAS 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

S
E

G
U

N
D

A
-F

E
IR

A
 

3
0

 m
in

u
to

s
  

Campo de Experiência:  
Escuta, Fala, Pensamento e 
Imaginação.   
 
(EI02EF04) Formular e responder 
perguntas sobre os fatos da 
história narrada, identificando 
cenário, personagens e principais 
acontecimentos. 
 

Atividade: História a Cidade das Formas Geométricas - 28 de junho 
 
A História além de ser uma atividade lúdica, amplia a imaginação e ajuda a 
criança a organizar sua fala, através da coerência e da realidade. É uma forma 
de ensinar temas éticos e cidadania e de proporcionar um mundo imaginário 
que encanta a criança. 
 
Materiais Necessários: Tv, Celular, Tablet 
 
Como fazer a atividade: Em um lugar aconchegante e tranquilo da casa, 
acomode a criança. Fale para ela que agora irá assistir uma história muito legal 
e divertida, e que deverá prestar bastante atenção, pois quando terminar de 
assistir o responsável irá fazer algumas perguntas para ver se ela se lembra de 
detalhes da História. 
Quais são os nomes dos amigos (personagens)? Qual a forma mais fofinha que 
pode rolar? Qual a forma mais importante para fazer bons amigos?  
 
Link da História: https://www.youtube.com/watch?v=vrMbowzuEoQ - A Cidade 
das FORMAS GEOMÉTRICAS 

https://www.youtube.com/watch?v=vrMbowzuEoQ
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Campo de Experiência:  
Corpo, Gestos e Movimentos 
 
(EI02CG05) Desenvolver 
progressivamente as 
habilidades manuais, 
adquirindo controle para 
desenhar, pintar, rasgar, 
folhear, entre outros. 

Atividade: Aquarela com as Formas Geométricas – 29 de junho 

O aprendizado das formas geométricas é o primeiro passo para o estudo da 
geometria e do raciocínio espacial. Isso ocorre nos primeiros anos de 
escolaridade quando as crianças estão na Educação Infantil. 

Nesta atividade, a criança irá rever as Formas Geométricas e poderá usar a 
criatividade, colorindo e utilizando uma das técnicas de pintura. 

Materiais Necessários: 4 folhas de sulfite ou de caderno, lápis de escrever, 

1 vasilha com água, tintas guache (com as cores amarela, vermelha, azul e 

verde), pincel e um paninho (para limpar os pincéis). 

Como fazer a atividade: Assista ao vídeo com a criança que a professora 

gravou, explicando e mostrando o passo a passo da atividade. 

Peça para a criança prestar atenção, pois terá que executar depois de 

assistir.  

Separe os Materiais Necessários e mãos à obra! 

Link do vídeo: https://youtu.be/BNaSgoLLZ9w - Aquarela com as Formas 

Geométricas 
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Campo de Experiência:  
Espaços, Tempos, Quantidades, 
Relações e Transformações. 
 
(EI02ET05) Classificar objetos, 
considerando determinado 
atributo (tamanho, peso, cor, 
forma etc.). 

Atividade: Desenho das Formas – 30 de junho  

Propiciar a criança à visualização, exploração, contato e manuseio de 
diversos objetos que compõem o universo das cores e das formas, 
possibilitando a criança identificá-las. 
 
Materiais necessários: Folhas diversas (Revistas, folhas coloridas), tesoura, 
cola, sulfite, giz de cera ou lápis de cor. 
 
Como fazer a atividade: Antes de iniciar a atividade vamos relembrar a história 
da semana https://youtu.be/vrMbowzuEoQ.Após assistir, o responsável deverá 
desenhar algumas formas geométricas de cada (quadrado, círculo, triângulo e 
retângulo). Em seguida recorte as figuras juntamente com a criança. Agora, 
façam vários desenhos utilizando essas formas geométricas, explorem a 
imaginação e a criatividade! Peça a criança que identifique as cores e as formas. 

https://youtu.be/BNaSgoLLZ9w
https://youtu.be/vrMbowzuEoQ
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Campo de Experiência:  
Corpo, Gestos e Movimentos. 
 
(EI02CG05) Desenvolver 
progressivamente as habilidades 
manuais, adquirindo controle 
para desenhar, pintar, rasgar, 
folhear, entre outros. 

Atividade: Contorno das Formas Geométricas - Desenho - 01 de julho 

 

Propor novas formas de aprendizagens, permitindo o desenvolvimento do 
raciocínio lógico e a coordenação motora e visual. Ampliando o vocabulário, 
identificando e nomeando formas geométricas, bem como desenvolvendo a 
criatividade através de desenhos a partir de diferentes objetos que compõem o 
universo das formas geométricas. 

Materiais Necessários: Objetos em formas de círculos, retângulos, triângulos 
e quadrados (podem ser: copos, moedas, peças tipo lego, brinquedos entre 
outros); canetinha ou lápis de escrever e 1 folha de papel em branco. 

Como fazer a atividade: O responsável deverá pegar a folha de papel e colocar 
sobre uma superfície lisa e plana. Depois, segure firme o objeto e peça para 
que a criança contorne esse objeto com um lápis ou canetinha. Após, retire e 
pergunte a criança qual forma geométrica ele desenhou. Terminado todos os 
desenhos, deixe a criança pintar com as cores que mais gosta, colorindo cada 
forma geométrica de uma cor. Divirtam-se! 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO; 

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS; ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES.  

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: CONVIVER, BRINCAR, PARTICIPAR, 

EXPLORAR, EXPRESSAR E CONHECER-SE. 


