
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Maternal A 

PLANO DE AULA SEMANAL DE  02\08 À 06\08 DE 2021 

PROFESSORES(AS): Michele Aguiar de Souza.  

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUN
DA-

FEIRA 
 

 
 

02 de Agosto 
Planejamento. 

 

TERÇA
-FEIRA 

 

 
 
 
 

03 de Agosto 
Planejamento. 

 



QUAR
TA-

FEIRA 

40 
Minutos 

(EI02EO01) 
Demostrar atitudes de cuidado e solidariedade na 
interação com crianças e adultos. 
(EI02EO04) 
Comunicar-se com colegas e os adultos, buscando 
compreendê-los e fazendo-se compreender. 
(EI02ET02) 
Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e 
fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.). 

Experiência. 
Flutua ou Afunda.  
Essa atividade irá estimular a concentração, a 
coordenação motora fina é o raciocínio. 
 
 
Seguintes matérias: 
  ●  Meios digitais 
  ●  Recipiente ou balde 
  ●  Água 
  ●  Objetos variados. 

QUINT
A-

FEIRA 

40 
Minutos 

(EI02EO02). 
Demostrar imagem positiva de sie confiança em sua 
capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. 
 (EI02EO04). 
Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando 
compreendê-los e fazendo-se compreender. 
 
 

Brincadeira Recreativa  
Mímica. 
Essa atividade abre um leque de possibilidade imaginativa 
enquanto a brincadeira está acontecendo. As crianças 
adoram participar porque se sentem envolvidas com sua 
criatividade e ideias, querendo expressar tudo que vem a 
mente. 
 
Seguintes matérias: 
● Meios digitais. 

SEXTA-
FEIRA 

40 
Minutos 

(EI02EO01) 
Demostrar atitudes de cuidado e solidariedade na 
interação com crianças e adultos. 
(EI02EO03) 
Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da 
mesma faixa etária e adultos. 
(EI02CG05). 
 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 
adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, 
folhear, entre outros. 

Dia dos Pais. 
Essa atividade irá trabalhar a coordenação motora, instigar 
carinho, respeito e gratidão pela figura paterna, e 
fortalecer os laços de pai e filho. 
 
Seguintes matérias: 
● Folha em branco. 
● Tinta Guache. 
● Barbante ou linha.  
● Pedaço de papeis para colar no coração. 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O eu, o outro e o nós\ Corpo, Gestos e Movimentos \ Espaços, 
Tempos, Quantidades, Relações e Transformações. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: 1-Conviver 2-Brincar 4- Explorar 6- Conhecer-se 

 


