
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Mini Maternal A 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 23/08 a 27/08 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 

40 

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). 

Vídeo: Lenda do Boitatá: Turma do Folclore 

https://youtu.be/6gErX5pNLbU  

Atividade: Hora de fazer arte: Confeccione um boitatá usando 

material reciclável. 

Essa atividade tem como objetivo permitir que as crianças 

resgatem a memória de um movimento sem idade declarada, 

com o objetivo de manter viva a história cultural do Brasil e de 

enfatizar a riqueza e a pluralidade de nossa cultura. 

TERÇA

-FEIRA 

35 

Minutos 

(EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade 

na interação com crianças e adultos. (EI02CG01) Apropriar-se 

de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos 

jogos e brincadeiras. (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. (EI02TS03) 

Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente 

em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 

Vídeo: FOLCLORE BRASILEIRO | SACI BOITATÁ IARA CURUPIRA - 

https://youtu.be/zW9xG2lJxqI 

• Atividade: Pesquise uma brincadeira folclórica junto com a 
família e convide todos para brincar.  

• Essa atividade tem o objetivo de despertar e estimular o 
prazer pela cultura popular, valorizando as manifestações 
folclóricas, valorizando a diversidade cultural das várias 
regiões do Brasil. 

https://youtu.be/6gErX5pNLbU
https://youtu.be/zW9xG2lJxqI


QUAR

TA-

FEIRA 

40 

Minutos 

(EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade 

na interação com crianças e adultos. (EI02ET01) Explorar e 

descrever semelhanças e diferenças entre as características e 

propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho). 

Atividade: Pequeno Cientista 

Erupção Colorida é uma atividade bem legal porque, apesar de ser 

muito simples, ela surpreende as crianças. 

O objetivo da atividade é, a partir de vivências, erros e descobertas, a 

aprendizagem se torna mais consistente e significativa para a vida 

das crianças. Assim, elas adquirem não apenas conteúdos teóricos, 

mas também desenvolvem importantes habilidades e competências 

socioemocionais que contribuem para a sua formação integral. 

QUINT

A-

FEIRA 

30 

Minutos 

(EI02EO03) Compartilhar os objetos e os espaços com 

crianças da mesma faixa etária e adultos. (EI02ET01) Explorar 

e descrever semelhanças e diferenças entre as características 

e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho). 

Vídeo: O Show da Luna! Afunda ou Flutua 

https://youtu.be/65q2eL39nY4  

Atividade: Usando uma simples bacia cheia de água, a pia ou o 

tanque de casa para realizar o experimento dos objetos que 

afundam. 

A brincadeira afunda ou flutua apresenta uma situação-

problema de física para ser resolvido que oferece às crianças a 

oportunidade de observar, levantar hipóteses, fazer 

experimentação e comprovação de hipóteses…, além de fazer 

surgir várias perguntas. 

SEXTA-

FEIRA 

40 

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. (EI02ET01) 

Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as 

características e propriedades dos objetos (textura, massa, 

tamanho). 

ATIVIDADE: Vamos fazer areia movediça? 

O objetivo dessa atividade é despertar na criança a curiosidade e o 
interesse em explorar,  investigar e conhecer mais o mundo que as 
cercam.  

https://youtu.be/65q2eL39nY4


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” “ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES” 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conviver, brincar,participar, explorar, expressar e conhecer-se. 

 

 


