
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Mini Maternal A 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 09/08 a 13/08 DE 2021. 

PROFESSORA: Renata da Silva Brandão 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 

SEMANA 

TEMPO 

ESTIMADO 

PARA 

REALIZAÇÃO 

DAS 

ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUN

DA-

FEIRA 

30 

Minutos 

(EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de si e 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. (EI02CG05) Desenvolver 

progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle 

para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. (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). 

ATIVIDADE: Vamos colorir? (volta às aulas) 

História: Tatá Volta às Aulas       Escola       Aulas Remotas  

https://youtu.be/dWS2TvfnWxM 

Essa atividade tem como objetivo desenvolver habilidades manuais e 

desenvolver a imaginação e criatividade. 

TERÇA

-FEIRA 

35 

Minutos 

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 

adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre 

outros. (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). 

Atividade: Peça para a criança rasgar pequenos pedaços de papel e 

fazer bolinhas. Depois enfeite colando as bolinhas no corpinho da 

joaninha. 

História: A DESCOBERTA DA JOANINHA 

https://youtu.be/NbQV8p46A3g 

O objetivo da atividade é desenvolver coordenação motora (pinça),  

através da exploração tátil. 

https://youtu.be/dWS2TvfnWxM
https://youtu.be/NbQV8p46A3g


QUAR

TA-

FEIRA 

35 

Minutos 

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 

adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre 

outros. (EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades 

de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, 

texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos 

tridimensionais. (EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos e 

suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais 

gráficos. 

Atividade: Coloque farinha ou areia em um recipiente e peça à criança 

que reproduza algum desenho. 

Exemplo: Desenhe círculos, linhas retas e onduladas, fazer 

movimentos aleatórios (livre). 

Essa atividade tem como objetivo explorar habilidades manuais 

usando o dedo indicador para traças rabiscos entre outros. 

QUINT

A-

FEIRA 

40 

Minutos 

(EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua 

capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. (EI02CG05) 

Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 

controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

 

Atividade: Coloque feijões (dois tipo diferente) em um recipiente e 

peça que a criança separe, fazendo a transferência para outro 

recipiente usando uma colher, depois repita o processo usando as 

mãos (dedo indicador e polegar). 

Para essa atividade de transferência serão necessários: Grãos de 

cores diferentes, duas tigelas e Jarro ou pote. 

O objetivo dessa atividade é explorar habilidades manuais como 

pinça, coordenação motora, estimular a atenção, e concentração. 

SEXTA-

FEIRA 

40 

Minutos 

(EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua 

capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. (EI02CG05) 

Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 

controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

Atividade: PINTURA SENSORIAL - Em uma folha branca, espalhe 

várias cores de tinta guache, depois coloque a folha dentro de 

saquinho (plástico), usando o dedo, a criança fará uma obra de artes e 

ao mesmo tempo perceberá que a tinta não irá sujar se dedo. 

 Materiais necessários: 

✓ Folha branca 
✓ Saquinho plástico 
✓ Tinta guache (várias cores) 

O principal objetivo da pintura sensorial é trabalhar os cinco 
sentidos (visão, olfato, paladar, audição e tato) e as cores com 
os bebês 

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: Conviver, brincar,participar, explorar, expressar e conhecer-se. 

 


