
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Maternal A 

PLANO DE AULA SEMANAL DE  09\08 À 13\08 DE 2021 

PROFESSORES(AS): Michele Aguiar de Souza.  

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMAN

A 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃ

O DAS 
ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUN
DA-

FEIRA 

40 
Minutos 

 (EI02EF07) 
Manusear diferentes portadores textuais, demostrando 
reconhecer seus usos sociais. 
 
 

Recreação  
Brincar da cor. 
Trabalhar os números de 1 a 5, cores, corpos e 
movimento, atenção e raciocínio lógico. 

Seguintes matérias: 
Meios digitais. 

TERÇA
-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. 



QUAR
TA-

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. 

 

 

Recreação  
Confecção de um Peixinho. 
Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, 
colagem, dobradura e escultura, criando produções 
bidimensionais e tridimensionais, coordenar suas 
habilidades manuais no atendimento adequado e seus 
interesses necessidades em situações diversas. 
Seguintes matérias: 
● Rolinho de papel higiênico 

● Tesoura (para uso dos pais) 

● Pincel  

● Tinta guache  

● Cotonete  

● Meios digitais. 

QUINT
A-

FEIRA 

40 
Minutos 

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

Brincadeira Recreativa  
Coordenação Motora. 
Essa atividade desenvolve progressivamente as 
habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 
pintar, trabalha a coordenação motora e movimento de 
pinça. 
Seguintes matérias: 
● Tinta guache 

● Cotonete 

SEXTA-
FEIRA 

40 
Minutos 

(EI02CG03). 
Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, 

saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo 

orientações. 

 

Recreação  
Mestre mandou. 
Esta atividade desenvolve as coordenação corporal e a 
percepção visual e auditiva. 
Seguintes matérias: 
● Meios digitais. 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O eu, o outro e o nós\ Corpo, Gestos e Movimentos \Escuta , Fala, 

Pensamento e Imaginação\ Traços, Sons, Cores e Formas. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: 1-Conviver 2-Brincar 4- Explorar 6- Conhecer-se 

 


