
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: MaternalA 

PLANO DE AULA SEMANAL DE13\09 À 17\09 DE 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 

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.  

 

 

 

Anéis  

Está atividade irá desenvolver a coordenação motora o 

aperfeiçoamento das cores, a imaginação e o 

conhecimento sobre os esportes.   

 

Material utilizado: 

  ● Meios digitais 

  ● Papel da cor dos anéis.(Para fazer a bolinha exemplo 

papel crepom.) 

  ● Folha em branco. 

TERÇA
-FEIRA 

40 
Minutos 

(EI02EO01). 
Demonstrar 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.  
 
 
 
 

Esporte. 

Jogo de futebol. 

Está atividade irá desenvolver a coordenação motora o 

aperfeiçoamento dos objetos do jogo de futebol, a 

imaginação e o conhecimento sobre os esportes. 

 

Material utilizado: 

● Meios Digitais. 

● Giz de Cera ou Lápis de cor 



● Folha em Branco. 

QUAR
TA-

FEIRA 

40 
Minutos 

(EI02CG01). 
Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no 

cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. 

(EI02CG05). 
Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 
adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, 
folhear, entre outros.  
 

Esporte 
Ciclismo. 
Essa atividade irá desenvolver o raciocínio 
logico,concentração a imaginação e conhecimento sobre o 
esporte ciclismo, coordenação corporal e motora. 
 
Materiais Utilizados  

● Meios digitais  

● Giz de cera ou Lápis de Cor. 

● Folha em branco. 

QUIN 
TA-

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. 

 

Esporte  
Natação. 
Essa atividade irá desenvolver a imaginação, criatividade 
e a coordenação motora. E o conhecimento do esporte 
natação. 
 
Material utilizado: 

● Giz ou lápis de cor.  

● Folha em branco 

● Meios Digitais. 

● Tinta guache azul. 

● Esponja. 

SEXTA-
FEIRA 

40 
Minutos 

(EI02CG05). 
Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 

adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, 

folhear, entre outros. 

 

Esporte. 
Essa atividade desenvolve a coordenação motora, a 
imaginação e o conhecimento sobre os esportes existente. 
 
Material utilizado: 
● Meios digitais. 
● Giz de cera ou lápis de cor. 
● Folha em branco. 
 

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 

 


