
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: MATERNAL- SEMANA 19–. Acolhimento 

PLANO DE AULA SEMANAL: 26 a 30 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 
30  

Minutos 

 

“O EU, O OUTRO E O NÓS.” 

 

(EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e 

solidariedade na interação com crianças e 

adultos 

 

 

História: Era uma vez uma máscara 

 

Nosso encontro está próximo e, para todos estarmos seguros 

, alguns itens de segurança estarão presentes em nossa 

rotina. Assim, vamos conversar um pouco sobre as máscaras. 

Assista o vídeo e, conforme a narração da história, realize os 

comandos. https://youtu.be/-eV1iUUcQF4 

 

https://youtu.be/-eV1iUUcQF4


3ª feira 
30 

Minutos 

“ESCUTA, FALA,PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO” 

 

(EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos e 

suportes de escrita para desenhar, traçar letras 

e outros sinais gráficos 

 

 

 

Criando crachá personalizado 

 

Vamos nos conhecer? 

Para isso, cada aluno irá confeccionar, com auxílio de um 

adulto um crachá para utilizarmos em nossa sala de aula. 

Neste crachá deverá conter o nome do aluno em letra bastão. 

Permita que a criança manuseie, pinte, participe da confecção. 

O crachá poderá ser feito em uma folha de sulfite . Use e 

abusem da criatividade 

.  

 

 

 

 



4ª feira 
30 

Minutos 

 

“ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES.” 

 

 

(EI02ET05) Classificar objetos, considerando 

determinado atributo (tamanho, peso, cor, 

forma etc.) 

Vamos para a escola? 

 

Em nossas aulas, utilizamos alguns objetos para realização 

das atividades propostas. Assim, acesse o link: 

https://www.liveworksheets.com/vq1048305of 

Clique, ouça e tente descobrir o objeto. 

 

 

 

 

5ª feira 
30 

Minutos 

 

“TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS.” 

 

((EI02TS02) Utilizar materiais variados com 

possibilidades de manipulação (argila, massa 

de modelar), explorando cores, texturas, 

superfícies, planos, formas e volumes ao criar 

objetos tridimensionais. 

                         

Dança da Imitação 

Vamos dançar? 

Siga os comandos e aprenda a dança da imitação. 

Acesse o link: https://youtu.be/iIkk2hVajZQ 

 

 

Clique 

para 

ouvir 

Encontre o objeto clicando. 

https://www.liveworksheets.com/vq1048305of
https://youtu.be/iIkk2hVajZQ


6ª feira 

30 

Minutos 

 

 

CORPO, GESTOS E MOVIMENTO 

(EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço, 

orientando-se por noções como em frente, 

atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se 

envolver em brincadeiras e atividades de 

diferentes naturezas. 

Tapete de pés e mãos 

 

Iremos confeccionar nosso próprio tapete de pés e mãos. 

 Vamos precisar de folhas de sulfite, um lápis para 

desenharmos o molde de nossos pés. Após, iremos fazer o 

mesmo procedimento com nossas mãos, recortando-os.  

Em um espaço aberto colar os moldes de pés e mãos e montar 

uma sequência de acordo coma criatividade de cada família.  

Depois de montado a criança irá explorar o tapete de acordo 

com as imagens. Irá colocar as mãos nos moldes de mãos e 

os pés nos moldes de pés. Que delícia!!! 

 

 

 

 



 

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. 

 

 


