
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Maternal B 

PLANO DE AULA SEMANAL DE  30/08 a 03/09 DE 2021 

PROFESSORES(AS): Amanda Antunes Alvarenga 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUN
DA-

FEIRA 

35 
Minutos  

  
(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as 
habilidades manuais, adquirindo controle para 
desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 
(EI02ET02) Observar, relatar e descrever incidentes do 
cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva 
etc. 

                     Atividade: Dia e noite  
 
Estimular a imaginação, conhecer as diferenças entre 
o dia e a noite e proporcionar uma experiência real e 
divertida entre as crianças. 

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 do 
cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva 
etc. 

                      Atividade: Dia e noite 

O objetivo é estimular a imaginação, conhecer as 

diferenças entre o dia e a noite e proporcionar uma 

experiência  divertida entre as crianças. 

 https://www.youtube.com/watch?v=wQixmnkw4kw 

https://www.youtube.com/watch?v=wQixmnkw4kw


QUAR
TA-

FEIRA 

    35 
Minutos 

 
(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as 
habilidades manuais, adquirindo controle para 
desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 
(EI02ET02) Observar, relatar e descrever incidentes do 
cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva 
etc. 

                       Atividade: Sol  

Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a importância 
e os benefícios do sol, trabalhar coordenação motora. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PiuHU_JT5ac 

QUINT
A-

FEIRA 

    35  
Minutos 

 
 
(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as 
habilidades manuais, adquirindo controle para 
desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 
(EI02ET02) Observar, relatar e descrever incidentes do 
cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva 
etc. 

.                      Atividade: Chuva 
Perceber a importância e as consequências da chuva para 
o ambiente natural e social trabalhar coordenação motora, 
lúdica. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cM1Q0Riguew 

SEXTA-
FEIRA 

  30 
Minutos  

 

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as 
habilidades manuais, adquirindo controle para 
desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 
(EI02ET02) Observar, relatar e descrever incidentes do 
cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva 
etc. 

               Atividade Desenho com tinta guache  
 
Trabalhar a imaginação coordenação  motora, lúdica 
 
  
 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES... CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: 1-Conviver 2-Brincar  3 -Participar  4 -Explorar  5 -

Expressar 6- Conhecer-se 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PiuHU_JT5ac
https://www.youtube.com/watch?v=cM1Q0Riguew

