
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Mini Maternal A 

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

(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. (EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e 
diferenças entre as características e propriedades dos objetos 
(textura, massa, tamanho). 

ATIVIDADE: Faça um museu da natureza 

O objetivo da atividade é promover experiências significativas 
de aprendizagem para os alunos, por meio do contato com a 
natureza, estimulando a exploração e o contato com alguns 
elementos de maneira lúdica e sensível. 

TERÇA

-FEIRA 

45 

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). 

ATIVIDADE: Junte pedaços de retalhos de panos diferentes: 

Grossos, finos, em algodão, flanelado e outros. Em seguida 

deixe a criança tocar os tecidos e sentir a textura. Após esta 

experiência coloque-os dentro de uma meia e faça uma bolinha 

ou um fantoche. Incentive a criança a brincar com a bola. 

VÍDEO: Pano encantado- https://youtu.be/_-S7OYCoWRA  

Essa atividade tem como objetivo, desenvolver a imaginação, 

criatividade, estimular a percepção visual, perceber o tato 

https://youtu.be/_-S7OYCoWRA


QUAR

TA-

FEIRA 

30 

Minutos 

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades 

manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, 

folhear, entre outros. (EI02EF09) Manusear diferentes 

instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar 

letras e outros sinais gráficos. 

Atividade: Furo e furinhos 

Essa atividade tem como objetivo auxiliar no desenvolvimento da 

coordenação motora fina e nas habilidades manuais das crianças 

através da atividade de “perfurar” o sulfite em cima do isopor. 

QUINT

A-

FEIRA 

35 

Minutos 

(EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em 

sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. 

(EI02EO06) Respeitar regras básicas de convívio social nas 

interações 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. (EI02CG03) 

Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, 

dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. 

Atividade: Com a corda toda ( brincadeira com corda) 

O objetivo é auxiliar a criança na ampliação dos movimentos 

corporais, através de ações como: pular por cima da corda, 

passar por baixo engatinhando, andar em cima da corda, pular 

para alcançá-la, etc. 

SEXTA-

FEIRA 

30 

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. (EI02EF01) Dialogar com crianças e 
adultos, expressando seus desejos, necessidades, 
sentimentos e opiniões. 

Atividade: ATIVIDADE COM SOPRO (bolinhas de sabão) 

O objetivo da realização dessa atividade é desenvolver sua 

capacidade de soprar, relacionando o conceito à ação, que a 

criança se expresse livremente através da brincadeira. Perceber 

que é capaz de criar ao produzir suas próprias bolinhas de 

sabão. 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: “O EU, O OUTRO E O NÓS” “CORPO, 

GESTOS E MOVIMENTOS” “ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES” “ESCUTA, FALA, 

PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO” 

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

se. 

 

 


