
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Maternal A 

PLANO DE AULA SEMANAL DE  23\08 À 27\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 

(EI02EO01) 
Demostrar atitudes de cuidado e solidariedade na 

interação com crianças e adultos. 

(EI02EO05) 
Perceber que as pessoas têm características físicas 

diferentes, respeitando essas diferenças. 

(EI02CG05) 
Desenvolver progressivamente as habilidades manuais 
adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, 
folhear, entre outros. 
 

 

Folclore. 
Sereia Iara  
Essa atividade desenvolve a identificação nacional da 
cultura brasileira, auxiliar no desenvolvimento da 
coordenação motora e promover a criatividade. 
 

Seguintes matérias: 
  ● Meios digitais 

  ● Giz de cera ou Lápis de cor. 

  ● Glitter ou Lantejoula.  

  ● Cola  

  ● Folha em branco. 

TERÇA
-FEIRA 

40 
Minutos 

(EI02CG05) 
Desenvolver progressivamente as habilidades manuais 
adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, 
folhear, entre outros. 
(EI02ET02). 
Observar, relatar e descrever incidentes no cotidiano e 
fenômeno naturais (luz solar, vento, chuva etc.). 
 
 
 

Quatro estações. 
Verão. 
Essa atividade desenvolve a coordenação motora ,a 
percepção auditiva e visual ;levar a criança a conhecer e 
diferenciar as estações do ano despertando a importância 
de cada uma para nossa vida além de embelezar a 
natureza. 
 
 



 
 

Seguintes matérias: 
 ● Giz de Cera ou Lápis de cor. 

 ● Palito (Sorvete, Fosforo, Palito de dente). 

 ● Canudo. 

 ● Meios Digitais. 

 ● Folha em branco. 

QUAR
TA-

FEIRA 

40 
Minutos 

 (EI02CG05) 

Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 

adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, 

folhear, entre outros. 

(EI02ET02). 
Observar, relatar e descrever incidentes no cotidiano e 
fenômeno naturais (luz solar, vento, chuva etc.). 
  

Quatro estações. 
Outono. 
Essa atividade desenvolve a coordenação motora ,a 
percepção auditiva e visual ;levar a criança a conhecer e 
diferenciar as estações do ano despertando a importância 
de cada uma para nossa vida além de embelezar a 
natureza. 
 
Seguintes matérias: 
● Meios digitais. 

● Giz de cera ou Lápis de cor. 

● Folha para colar na árvore. 

● Cola.  

QUINT
A-

FEIRA 

40 
Minutos 

(EI02CG05). 
Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 

adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, 

folhear, entre outros. 

(EI02ET02). 
Observar, relatar e descrever incidentes no cotidiano e 
fenômeno naturais (luz solar, vento, chuva etc.). 
 

Quatro estações  
Primavera 
Essa atividade desenvolve a coordenação motora, a 
percepção auditiva e visual ;levar a criança a conhecer e 
diferenciar as estações do ano despertando a importância 
de cada uma para nossa vida além de embelezar a 
natureza. 
 
Seguintes matérias: 
● Papel cor amarelo  

● Lã verde 

● Giz ou lápis de cor  

● Cola  

● Folha em branco 

● Meios Digitais. 



SEXTA-
FEIRA 

40 
Minutos 

(EI02CG05). 
Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 

adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, 

folhear, entre outros. 

(EI02ET02). 
Observar, relatar e descrever incidentes no cotidiano e 
fenômeno naturais (luz solar, vento, chuva etc.). 
 

Quatro estações. 
Inverno. 
Essa atividade desenvolve a coordenação motora, a 
percepção auditiva e visual; levar a criança a conhecer e 
diferenciar as estações do ano despertando a importância 
de cada uma para nossa vida além de embelezar a 
natureza. 
 
Seguintes matérias: 
● Meios digitais. 

● Giz de cera ou lápis de cor. 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O eu, o outro e o nós\ Corpo, Gestos e Movimentos\ Espaços, 

Tempo, Quantidades, Relações e Transformações. 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 


