
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: MaternalA 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 06\09 À 10\09DE 2021 

PROFESSORES(AS): Michele Aguiar de Souza. 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMAN

A 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃ

O DAS 
ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUN
DA-

FEIRA 
 

 

 

Emenda de feriado. 

 

TERÇA
-FEIRA 

 

 
 
 

Feriado Independência do Brasil  

 

QUAR
TA-

FEIRA 

40 
Minutos 

(EI02EO01) 
Demostrar atitudes de cuidado e solidariedade na 

interação com crianças e adultos. 

(EI02CG05). 
Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 

adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, 

folhear, entre outros.  

 

 

Independência do Brasil 
Essa atividade irá levar o aluno conhecer a história do 
nosso país, incentivar o espirito patriótico, conhecer quais 
são os direitos e deveres do cidadão brasileiro 
coordenação motora. 
 
Seguintes matérias: 
● Meios digitais. 

● Giz de cera ou Lápis de cor. 

● Folha em branco. 



NN 
60 

Minutos 

(EI02EO01). 
Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na 

interação com crianças e adultos. 

(EI02EO03). 
Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da 
mesma faixa etária e adultos. 
 

Família. 
Essa atividade irá desenvolver a imaginação, criatividade 
e a improvisação com a família.  
 
Seguintes matérias: 
● Lençol  

● Meios Digitais. 

SEXTA-
FEIRA 

40 
Minutos 

(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. 
 

Experiência  
Sombra 
Essa atividade constrói conhecimento sobre esse 
elemento de luz, explora, desenvolve a criatividade e 
imaginação e descobri nova possibilidade de gestos e 
movimentos do próprio corpo  
 
Seguintes matérias: 
● Lanterna 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O eu, o outro e o nós\ Corpo, Gestos e Movimentos. 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: 1-Conviver 2-Brincar 4- Explorar 6- Conhecer-se 

 


