
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Maternal A e Maternal B 

SEMANA 19: 26 a 30 de julho 

 

PROFESSORES: Alexandre, Fabiana, Maria do Carmo e Maria de Lourdes / Claudia, Cristiana, Eliane, Milene e Sarah 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO ESTIMADO 
PARA REALIZAÇÃO 

DAS ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-
FEIRA 
26/07 

30 MINUTOS 

(EI02EF04)  
Formular e responder 
perguntas sobre fatos da 
história narrada, 
identificando cenários, 
personagens e principais 
acontecimentos. 

Esta semana vamos criar arte. Vocês sabiam que no Brasil existem muitos artistas? E hoje 
vamos conhecer uma artista que se chama Tarsila de Aguiar do Amaral, internacionalmente 
conhecida como Tarsila do Amaral ou simplesmente Tarsila. É considerada uma das 
principais artistas modernistas da América Latina, descrita como “a pintora brasileira que 
melhor atingiu as aspirações brasileiras de expressão nacionalista em um estilo moderno.  
Que tal assistir então uma história? Tarsilinha e as cores e Tarsilinha e as formas.  
Após assistirem as histórias, conversem com a criança sobre o que puderam observar 
durante as histórias e em seguida proponha para a criança de criar uma arte bem bonita 
utilizando as cores e formas que vimos nas histórias? Utilize objetos que tenham o formato 
de círculos, quadrados ou triângulos e suas cores favoritas para criar uma linda obra de 
arte. Não esqueçam de nos mostrar, estaremos ansiosos aguardando. 
 

TERÇA-
FEIRA 
27/07 

40 MINUTOS 

(EI02ET04) 
Classificar objetos 
considerando determinado 
atributo (tamanho, cor, peso, 
forma, etc.). 
 

Vamos falar sobre Tarsila do Amaral? Mas quem é essa pessoa? Tarsila do Amaral é uma 
artista que nasceu aqui no Brasil, ela faz desenhos lindos, um deles é o vendedor de frutas 
de 1925.Podemos aprender muito com esse quadro, frutas, cores, paisagens e até animais! 
Vamos ver com calma cada um deles? Olha só tem uma pessoa vestida com uma blusa 
azul e um chapéu na cabeça, e onde ele está? Em um barco cheio de frutas, tem abacaxi, 
melão e laranja, muitas laranjas, não podemos esquecer do pássaro, que lindo, e que cor 
é esse pássaro? (Espere a resposta). Qual dessas frutas você gosta? (Espere a resposta) 
Com as frutas que tiver em casa dê na mão da criança para ela sentir, a textura (lisa ou 
áspera) peso (pesada ou leve) cheiro e se possível o sabor! Agora que tal nos tirarmos uma 
foto parecida com essa? Podemos pegar uma fruteira, ou uma bacia para fingir ser nosso 
barco, com as frutas que temos em casa, colocamos uma blusa azul, e um chapéu na 
cabeça! E pronto, basta tirar uma linda foto para a nossa releitura ficar pronta. 



QUARTA-
FEIRA 
28/07 

40 MINUTOS 

(EI02TS02)  
Utilizar materiais variados 
com possibilidades de 
manipulação (argila, massa 
de modelar), superfícies, 
planos, formas e volumes ao 
criar objetos tridimensionais. 

Levar a criança ao quintal ou ao lado de fora e mostrar a natureza, perguntando o que está 
vendo e ouvindo, peça para a criança ficar em silêncio e ouvir os sons de passarinhos, o 
vento, o barulho que a árvore faz e outros sons. Dizer que a natureza é linda que tudo tem 
sua cor, sons, depois recolher algumas folhas, flores, gravetos (pode ser secas não tem 
problemas), em uma folha branca, deixar a criança colar as folhas, flores, gravetos, 
tentando reproduzir a obra, lembre-se a criança é o artista. 
Uma outra opção, caso não tiver folhas, flores e gravetos, poderá reproduzir usando 
cotonete e tintas coloridas, em uma folha em branco, molhar o cotonete nas tintas e fazer 
pontilhado, faça a moldura usando papelão. E finalizem com uma bela exposição dessa 
obra de arte. 

QUINTA-
FEIRA 
29/07 

30 MINUTOS 

(EI02TS02)  
Utilizar materiais variados 
com possibilidades de 
manipulação (argila, massa 
de modelar), superfícies, 
planos, formas e volumes ao 
criar objetos tridimensionais. 
 

Hoje vamos confeccionar um lindo mosaico. Primeiro desenhe ou imprima a obra de 
Abaporu de Tarsila do Amaral em uma folha mais grossa como cartolina ou até mesmo no 
papelão. Recrie a obra com colagens usando sementes ou grãos como feijão, milho, arroz, 
macarrão, podendo utilizar também folhas, gravetos de árvores, areia, papel de revista 
picado e use a imaginação. Permita que a criança participe ativamente da obra. 

SEXTA-
FEIRA 
30/07 

40 MINUTOS 

(EI02EO05)  
Perceber que as pessoas 
têm características físicas 
diferentes, respeitando essas 
diferenças 

Releitura da obra A Família 
Vamos finalizar a semana propondo que a criança a conheça a própria história e a história 
de sua família, sentindo-se participante dela. Sente com a criança e converse sobre a 
família (Quem faz parte? Como ela é? As diferentes famílias), apresente fotos, vídeos (caso 
os tenha).   
Apresente para a criança a obra de arte de Tarsila do Amaral – A família e convide toda 
família para fazer uma foto com todos ou caso não queiram fazer a foto, pode ser um cartaz 
com recortes de revista formando uma família. 
 
 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Escuta, fala, pensamento e imaginação / O Eu, o outro e o nós / Traços, 

sons, cores e formas / Espaços, tempos, relações e transformações / O eu, o outro e o nós. 

 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Participar / Brincar / Expressar / Conhecer- se / Explorar. 

 

 

 

 

 



PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 
TURMA: Maternal C e Maternal D                                                 

SEMANA 19: 26 a 30 de julho 

 

PROFESSORES: Carolina Q, Gilmar, Reinaldo, Silvia, Caroline F, Eliana, Elaine e Ilma.  

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO ESTIMADO 
PARA REALIZAÇÃO 

DAS ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-
FEIRA 
26/07 

30 MINUTOS 

(EI02EO07)  
Resolver conflitos nas 
interações e brincadeiras, 
com a orientação de um 
adulto. 

Primeiramente separe pares de meias da mamãe do papai do irmão da criança e misturar 

tudo. Pedir para que a criança encontre os seus respectivos pares separando - as 

colocando um pregador e classificar da mamãe do papai do irmão e assim por diante. Se 

preferirem podem utilizar tênis, chinelos, sapatos, separando e misturando todos. Peçam, 

para que a criança encontre os pares dos calçados e depois os coloque na ordem do mais 

velho ao mais novo. 

TERÇA-
FEIRA 
27/07 

40 MINUTOS 

(EI02ET01)  
Explorar e descrever 
semelhanças e diferenças 
entre as características e 
propriedades dos objetos 
(textura, massa e tamanho). 

Começaremos separando diversas embalagens como: latas de diversos tamanhos e pesos, 

garrafas de vários tamanhos e pesos, caixa de sapatos de diversos, colheres de diversos 

tamanhos, objetos variados, brinquedos, alimentos entre outros.  Escolham um desses 

objetos ou outros que tiverem em casa e que possam alcançar a proposta da atividade. 

Peçam para as crianças classificarem os objetos nas seguintes formas: Peso, formato, 

tamanho do maior para o menor ou vice e versa.  

DICA: Antes de iniciar a atividade vocês podem exemplificar para a criança sobre o tamanho 

utilizando vocês mesmos como referência, um ao lado do outro e mostrando quem é o maior 

e quem é menor. 

 

QUARTA-
FEIRA 
28/07 

40 MINUTOS 

(EI02ET05)  
Classificar objetos, 
considerando determinado 
atributo (tamanho, peso, cor, 
forma etc.). 

Utilizaremos dois potes ou caixa de papelão e recorte de revista, sendo duas figuras 

relacionadas ao brinquedo que irá utilizar. Em seguida cole no pote para que a criança 

possa visualizar. No primeiro momento, ofereça a ela o brinquedo escolhido e peça para 

colocar na caixa ou pote correto, em seguida a criança irá colocar o brinquedo sozinho (a), 

exemplo (caixa de bonecos, caixa de carrinho). No segundo momento da brincadeira peça 

para a criança colocar o brinquedo escolhido por ela na sequência, exemplo três bonecas 

de tamanhos diferentes e em seguida colocar do maior para o menor. 



QUINTA-
FEIRA 
29/07 

30 MINUTOS 

(EI02ET05)  
Classificar objetos, 
considerando determinado 
atributo (tamanho, peso, cor, 
forma etc.). 
 

A classificação ensina a agrupar elementos pelas suas características similares. Na 
Atividade de hoje precisaremos de objetos característicos de cada cômodo da casa, 
exemplo: panela (cozinha), papel higiênico (banheiro), enfim, dois ou três itens de cada 
cômodo. Expor os mesmos em lugar escolhido pela família e solicitar que a criança diga o 
nome do objeto e qual local da casa é o seu lugar (cômodo). 

SEXTA-
FEIRA 
30/07 

40 MINUTOS 

(EI02ET07)  
Contar oralmente objetos, 
pessoas, livros etc., em 
contextos diversos. 

A festa dos números 

Essa atividade apresenta os números em ordem crescente (1, 2, 3, 4,5) e atribui quantidade 
aos mesmos. Em um determinado momento, haverá uma desordem e o exercício de 
reconhecimento desses de maneira aleatória, será trabalhado, assim como a cor e a 
quantidade correspondente de cada um. 
Primeiramente, assista ao vídeo ‘A festa dos números – Professor Gilmar’ com a criança, 
em seguida pinte cinco folhas de sulfite ou caderno universitário, nas cores: amarelo, azul, 
verde, vermelho e rosa. Depois de pintar as folhas, desenhe e recorte os números e suas 
quantidades, como mostra o vídeo. Coloque os números em ordem, conte e mostre a 
quantidade para a criança. Simule o vento, tire tudo da ordem e peça para a criança 
começar a "brincadeira", arrumando.  
 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações / O eu, o outro 

e o nós. 

 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Explorar / Conhecer-se / Brincar / Participar / Conviver. 

 


