
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Maternal A e Maternal B 

SEMANA  24: 30 de agosto a 03 de setembro 
 

PROFESSORES: Alexandre, Fabiana, Maria do Carmo e Maria de Lourdes / Claudia, Cristiana, Eliane, Milene e Sarah  
 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

CAMPOS DE 
EXPERIÊNCIA  

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-
FEIRA 
30/08 

Escuta, fala, 
pensamento e 

imaginação 

(EI02EF04)  
Formular e responder 

perguntas sobre fatos da 
história narrada, 
identif icando cenários, 

personagens e 
principalmente 
acontecimentos. 

Esta semana iremos realizar atividades das quatro estações do ano. Iniciaremos a atividade de 
hoje com a leitura da fábula “A Cigarra e a Formiga”, chamando a atenção da criança para as 

quatro estações do ano que aparecem na fábula. Após a leitura, os pais e/ ou responsáveis 
poderão fazer as seguintes perguntas: O que a f ormiga fazia durante o verão? E a cigarra? O 
que a cigarra sentiu quando o inverno chegou?  

Em seguida, pedir para a criança desenhar a fábula com folha de sulf ite,  giz de cera, lápis de 
cor ou utilizando material que tiver em casa. 

TERÇA-
FEIRA 
31/08 

Traços, sons, 

cores e formas 

(EI02TS03)  
Utilizar diferentes fontes 
sonoras disponíveis no 

ambiente em 
brincadeiras cantadas, 
canções, músicas e 

melodias. 

Hoje dando sequência à nossa temática, as quatro estações, ouviremos uma linda canção: “Vai 
e vem das estações” (Palavra Cantada). Aproveite esse momento para cantar e dançar com a 
criança, vocês também podem separar e disponibilizar alguns brinquedos ou objetos sonoros 

para acompanhar a canção e tornar esse momento mais divertido.   
Não esqueçam de tirar fotos ou gravar um vídeo desse momento.  



QUARTA-

FEIRA 
01/09 

Espaços, 
tempos, 

quantidades, 
relações e 

transformações 

(EI02ET06)  
Utilizar conceitos 

básicos de tempo 
(agora, antes, durante, 
depois, ontem, hoje, 

amanhã, lento, rápido, 
depressa, devagar). 

Essa brincadeira será semelhante à da estátua colocaremos a música de Sandy e Junior: As 
quatro estações. Primeiramente desenhe imagens que represente às quatro estações 

(primavera, verão, outono, inverno), com as imagens prontas converse e explique um pouco 
sobre cada estação para a criança. Em seguida, vamos iniciar nossa brincadeira, cada 
participante f icará um ao lado do outro e uma pessoa f icará responsável em pausar a música e 

mostrar uma das f iguras, (se tiver duas pessoas melhor ainda). Quando parar a música as 
crianças f icarão paradas e o (a) responsável mostrará a f igura, exemplo inverno a criança 
demonstrará que está com frio em referência a imagem. Será feito assim com todas as f iguras.  

Link do vídeo referente a atividade.  

QUINTA-

FEIRA 
02/09 

Corpo, gestos e 
movimentos 

(EI02CG05) 

Desenvolver 
progressivamente as 
habilidades manuais, 

adquirindo controle para 
desenhar, rasgar, 
folhear entre outros. 

Hoje daremos sequência à nossa temática as quatro estações, faremos uma pizza das quatro 

estações. Pegue uma revista e com a ajuda da família recorte f iguras relacionadas ao tema, tais 
como roupas que são usadas, como a paisagem f ica em cada uma das estações e guarde as 
imagens. Agora vamos fazer um círculo gigante que pode ser uma caixa de papelão e dividir em 

quatro partes. Os familiares podem escrever em cada uma dessas partes o nome das estações 
do ano e depois pegar as f iguras recortadas e ajudar a criança a montar colando na pizza gigante 
das estações.   

SEXTA-
FEIRA 

03/09 

Traços, sons, 
cores e formas 

(EI02TS02)  
Utilizar materiais 
variados com 

possibilidades de 
manipulação (argila, 
massa de modelar), 

explorando cores, 
texturas, superf ícies, 
planos, formas e 

volumes ao criar objetos 
tridimensionais. 

Para f inalizarmos esta atividade iremos precisar de duas folhas de papel sulf ite ou papelão pode 
ser de qualquer caixa que tiver em casa, faça uma árvore nas duas folhas e a encaixe no meio 
fazendo um corte e tornado a árvore em quatro partes que estarão representando as quatro 

estações com a ajuda da criança pegue folhas secas, gravetos de árvore para compor a estação 
do outono. Para a estação da primavera recolha f lores, para a estação do verão corte ou faça 
um sol bem bonito e peça para a criança colorir, recolha areia também para simbolizar a praia e 

cole com a ajuda da criança, para a estação do inverno use algodão para representar a neve.  

 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Escuta, fala, pensamento e imaginação / Traços, sons, cores e 
formas / Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Participar / Brincar / Expressar / Explorar.  

 



PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA:  Maternal C e Maternal D 

SEMANA 24: 30 de agosto a 03 de setembro 

 

PROFESSORES: Caroline F., Dinair, Eliana, Ilma, Carolina Q., Gilmar, Reinaldo e Silvia. 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 

SEMANA 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIA  

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-

FEIRA 

30-08 

 

Escuta, fala, 

pensamento e 

imaginação 

(EI02EF09)  

Manusear diferentes 
instrumentos e suportes de 
escrita para desenhar, 

traçar letras e outros sinais 
gráf icos. 

A caixa de areia, também conhecida como bandeja ou tabuleiro de areia (dependendo de suas 

dimensões) é um material Montessori utilizado no processo de pré-escritura. A areia pode ser 

substituída por outros produtos, tais como farinha, pão ralado, fubá e outros. 

O adulto colocará a areia (ou o material de preferência) em pote ou forma de bolo que tenha o 

fundo plano e fará cartões com as letras do nome da criança. Dando ênfase na letra inicial do 

nome. Peça para ela falar o nome da letra e fazer com um lápis ou usando o dedo na caixa de 

areia. 

 

TERÇA-

FEIRA 

31-08 

Traços, sons, 

cores e formas 

(EI02TS02)  

Utilizar materiais variados 
com possibilidades de 
manipulação (argila, massa 

de modelar), explorando 
cores, texturas, superf ícies, 
planos, formas, e volumes 

ao criar objetos 
tridimensionais. 
 

Hoje vamos aprender brincando com uma atividade bem divertida crianças. Utilizando massinha 

de modelagem, vamos fazer a primeira letra do nosso nome. Como base de apoio, utilize uma 

bandeja de isopor, papelão ou um pratinho de plástico, no qual a criança com a ajuda de um 

adulto irá modelar a primeira letra do seu nome seguindo o modelo de letra escrita em 

MAIÚSCULO e de FORMA (exemplos: A, B, C, D, ...). Em seguida, com a ajuda de um adulto 

aprender qual o som que a letra tem ao fazer a pronúncia do nome da criança. Essa atividade 

ajudará no desenvolvimento fonológico e na identif icação da letra inicial do nome da criança.  

 



QUARTA-

FEIRA 

01-09 

Corpo, gestos e 

movimentos 

(EI02CG05) 

Desenvolver 

progressivamente as 

habilidades manuais, 

adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, 

folhear, entre outros. 

Durante esta semana nós estamos aprendendo a nossa letra inicial do nome e como se 

pronuncia, hoje faremos uma colagem com muitas letras iniciais. Sempre relembrando a letra 

inicial do nome da criança e repetindo a pronúncia, peça à criança repetir o nome da letra inicial. 

Separe algumas revistas, jornais ou folhetos e solicite para a criança folhear em busca de letras  

iniciais (pode ser do nome da mamãe, papai, vovó, titia etc.). Quando encontrar, recorte, passe 

um pouco de cola e dê a criança pedindo que cole próxima a letra desenhada. Peça que procure 

outras letras e realizem a colagem até formar um bonito mosaico, sempre aproveitando para fazer 

a sua letra também.  

 

QUINTA-

FEIRA 

02-09 

Escuta, fala, 

pensamento e 

imaginação 

(EI02EF09) 

Manusear diferentes 

instrumentos e suportes de 

escrita para desenhar, 

traçar letras e outros sinais 

gráf icos. 

Nada melhor que aprender brincando, não é mesmo?  
A ideia da brincadeira é trabalhar o conceito das letras e seu som, por meio da pronuncia.  

Vamos conferir o passo a passo? 
Preparo: Escreva a primeira letra do nome com a escrita tipo “bastão”. 
Escreva a letra grande, de forma que utilize a folha toda apenas para uma letra. 

DICA: faça as primeiras letras dos familiares, dos amigos mais próximos, das professoras. 
Brincadeira: Cobrir a letra com os grãos de milho ou de pipoca. É opcional cobrir a letra com cola 
para grudar os grãos por cima. 

 

SEXTA-

FEIRA 

03-09 

Escuta, fala, 

pensamento e 

imaginação 

(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, dá esquerda 

para a direita). 

Vamos f inalizar a semana com um quebra-cabeça do nome da criança. Utilizando os materiais 

disponíveis em casa e recortar de formas variadas e bem colorida e pedir que a criança monte 

seguindo o modelo com o nome da criança. Acompanhar com o dedo a leitura do nome da criança, 

da esquerda para a direita, desse modo, mostrando a direção da leitura.  

Não esqueça de enfatizar a sonoridade de cada letra e citar exemplos de nomes com a mesma 

inicial. 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Corpo, Gestos e Movimento / Traços, Sons, Cores e Formas / Escuta, Fala, 

Pensamento e Imaginação. 

 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Explorar / Participar / Expressar / Conviver / Brincar e Conhecer-se. 

 


