
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: MATERNAL- SEMANA 18 –. Acolhimento 

PLANO DE AULA SEMANAL: 19 a 23 de Julho de 2021.                                                                                                                                    
PROFESSORES (AS): CLEONICE, FERNANDA, LÚCIA, SÔNIA. 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

2ª feira 

  
 

 
 

3ª feira 
30 

Minutos 

“ESCUTA, FALA,PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO” 
 
(EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao 
ouvir a leitura de histórias e outros textos, 
diferenciando escrita de ilustrações, e 
acompanhando, com orientação do adulto-
leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, 
da esquerda para a direita). 
 
 

Brincando com a Professora Fernanda. 
 

As professoras disponibilizarão o link de acesso para 
acompanhar as atividades desenvolvidas ao longo da 
semana. Sua participação durante as atividades será 
considerada como devolutiva. 
Separe seus brinquedos e livros preferidos. A Professora 
Fernanda irá trazer a magia das brincadeiras e o encanto da 
leitura para bem perto de vocês. Por meio de leitura e 
interatividade com seus brinquedos preferidos.  



 
 

Acesse o link a partir das 14h00min e viva essa aventura. 
http://meet.google.com/oce-pvnt-ssr 
 

 

4ª feira 
30 

Minutos 

 
“ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES.” 
 
 
(EI02ET07) Contar oralmente objetos, 
pessoas, livros etc., em contextos diversos. 
 
 
“O EU, O OUTRO E O NÓS.” 
 
(EIO2EO07) Resolver conflitos nas interações 
e brincadeiras, com a orientação de um adulto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roleta da Matemática e Ditado Estourado  com a 
Professora Sônia. 
 
Vamos adentrar pelo mundo maravilhoso da matemática na 
companhia da professora Sônia e sua divertida Roleta da 
Matemática. Durante a atividade a professora auxiliará a 
criança a quantificar objetos diversos. 
 

 
 

Dinâmica “Ditado Estourado- Animais domésticos”. Vamos 
brincar de estourar balões coloridos e descobrir que animais 
eles contêm.  

http://meet.google.com/oce-pvnt-ssr


 
 

 
Para viver essa experiência acesse o link a partir das 
10h00min e boa sorte! 

http://meet.google.com/oce-pvnt-ssr 
Sua participação durante as atividades será considerada 
como devolutiva. 
 

5ª feira 
30 

Minutos 

 
“ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES.” 
 
(EI02ET03) Compartilhar, com outras crianças, 
situações de cuidado de plantas e animais nos 
espaços da instituição fora dela. 

                         
Oficina de Jardinagem com a professora Lúcia. 
 
Após ouvir a Música “Semente” (Armandino) a professora 
realizará com a turma uma discussão questionando-lhes: 
-O que é uma semente (é a parte da planta que dá origem a 
uma nova geração). 
- Onde encontramos sementes? (árvores, plantas, frutas e 
legumes). 
A professora também explicará como fazer o plantio de uma 
semente. 
A professora irá sugerir que as crianças plantem uma 
sementinha e acompanhem sua germinação. 
Não descartem essa atividade, servirá para um projeto 
futuro. 

 
 

http://meet.google.com/oce-pvnt-ssr


 
 

Para viver essa experiência acesse o link a partir das 
10h00min e boa sorte! 

http://meet.google.com/oce-pvnt-ssr 
Sua participação durante as atividades será considerada 
como devolutiva. 
 

6ª feira 
30 

Minutos 
 

 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO  

(EI02EF06) 
Criar e contar histórias oralmente, com base 
em imagens ou temas sugeridos. 
 

Teatrinho de dedoches com a professora Cléo. 
 

Iremos confeccionar  nossos próprios dedoches, e criar uma 

história interativa com a participação de todos juntos.  Vamos 

precisar vários papéis coloridos em tamanhos 7x8 cm em 

quadrados, uma tesoura sem ponta, cola ,lápis de cor e com 

auxilio do adulto  e junto com a professora iremos aprender a 

confeccionar  os dedoches e depois é só criar a nossa 

própria história com os personagens que criaremos para o 

nosso teatrinho. 

.Para viver essa experiência acesse o link a partir das 

14h00min e boa diversão! 

http://meet.google.com/oce-pvnt-ssr 

Sua participação durante as atividades será considerada 
como devolutiva. 
 

http://meet.google.com/oce-pvnt-ssr
http://meet.google.com/oce-pvnt-ssr


 

 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: "O EU, O OUTRO E O NÓS", "CORPO, 

GESTOS E MOVIMENTOS", "TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS", "ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO", " 

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇOES E TRANSFORMAÇÕES". 

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

EXPLORAR, EXPRESSAR, CONHECER-SE. 

 


