
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: MINI MATERNAL A 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 04/08 À 06/08 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 
X 

 

REPLANEJAMENTO 

 

X 

 

 

 

 

TERÇA
-FEIRA 

X 

 

REPLANEJAMENTO 

 

 

X 

 



QUAR
TA-

FEIRA 

40 

MINUTOS 

(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de 
manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, 
texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos 
tridimensionais. (EI02EF05) Relatar experiências e fatos 
acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos 
etc. (EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças 
entre as características e propriedades dos objetos (textura, 
massa, tamanho). 

Vídeo: TEXTURAS E SENSAÇÕES https://youtu.be/k6ySB2yuQ3k  

ATIVIDADE: Separe diversos objetos de diferentes texturas, depois 
peça para o aluno tocar, apertar, sentir a textura desses objetos. 

Essa atividade tem como objetivo trabalhar estímulos sensoriais, 
através da experimentação. 

QUINT
A-

FEIRA 

35 

MINUTOS 

(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de 
manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, 
texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos 
tridimensionais. (EI02EF05) Relatar experiências e fatos 
acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos 
etc. (EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças 
entre as características e propriedades dos objetos (textura, 
massa, tamanho). 

ATIVIDADE: Separe dois materiais que tenha textura áspera e macia e 
cole na atividade abaixo. Antes de fazer a colagem, deixe a criança 
manipular a textura. Pergunte qual tem material a textura áspera e 
qual tem a textura macia. 

Essa atividade tem como objetivo desenvolver a imaginação e 
criatividade; explorar diferentes materiais; estimular a percepção 
visual; perceber o tato. 

SEXTA-
FEIRA 

35 

MINUTOS 

(EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na 
interação com crianças e adultos. (EI02CG05) Desenvolver 
progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle 
para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. (EI02EF01) 
Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, 
necessidades, sentimentos e opiniões. 

 

ATIVIDADE: Vamos confeccionar um cartão para presentear o papai? 
Decore o cartão deixando bem colorido. Dobre a folha ao meio. 
Dentro do cartão a mamãe irá escrever a seguinte frase: Papai, 
sempre seguirei os seus passos. 

Depois carimbe o pé da criança (dentro do cartão). 

Assista o vídeo ao lado do papai. 

VÍDEO: Mundo Bita - Meu Papai  https://youtu.be/xfiXUH2WiqQ 

O objetivo dessa atividade é estimular os laços afetivos. 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  “O EU, O OUTRO E O NÓS” “TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS” “ESPAÇOS, 

TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES” “ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO” 

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

 


