
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Mini Maternal A 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 08/09 a 10/09 DE 2021. 

PROFESSORES(AS): 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 
X 

 

Emenda de feriado (Independência do Brasil) 

 

X 

TERÇA

-FEIRA 
X 

 

Feriado (07 de setembro: Independência do Brasil) 

 

X 

QUAR

TA-

FEIRA 

30 

Minutos 

(EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, 

buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. 

(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). 

Independência do Brasil VÍDEO: Independência do Brasil - 
7 de setembro - Animação infantil 
https://youtu.be/kGrj_y8SpSw 

ATIVIDADE: Dobradura de Chapéu 

A proposta desta atividade é fazer um chapéu 

utilizando fola em branco, revista ou jornal. O 

objetivo é desenvolver coordenação motora e 

aprendizagem sobre o dia da independência do Brasil. 

https://youtu.be/kGrj_y8SpSw


QUINT

A-

FEIRA 

40 

Minutos 

(EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade 

na interação com crianças e adultos. (EI02EO04) Comunicar-se 

com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e 

fazendo-se compreender. (EI02CG03) Explorar formas de 

deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando 

movimentos e seguindo orientações. (EI02CG05) Desenvolver 

progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 

controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

(EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no 

ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e 

melodias. 

MÚSICALIZAÇÃO: Vamos cantar a cantiga? A COBRA NÃO TEM 

PÉ - Musicalização https://youtu.be/ftpFKgVyHAc  

A cobra! Fazendo gestos e movimentos que a música sugere 

para que a criança observe e imite alguns gestos, usando o 

material a seguir: 

✓ Rolinho de papel higiênico 
✓ Tinta guache (varias cores) 
✓ Barbante  

Trabalhando com a cantiga “A cobra”, deixe 
a criança explorar o material articulado, 
junto com a música fazendo os gestos e 
movimentos. Essa atividade tem como 
objetivo explorar gestos e movimentos 
corporais através da imitação. 

SEXTA-

FEIRA 

45 

Minutos 

(EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade 

na interação com crianças e adultos. (EI02EO04) Comunicar-

se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e 

fazendo-se compreender. (EI02CG03) Explorar formas de 

deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando 

movimentos e seguindo orientações. (EI02CG05) Desenvolver 

progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 

controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

(EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no 

ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e 

melodias. 

MUSICALIZAÇÃO 

VÍDEO: A roda do ônibus 

https://youtu.be/JPp0ITuljAc 

ATIVIDADE: No ritmo da música, vamos dançar e imitar os gestos 

e movimentos da música, depois confeccione um ônibus com 

materiais recicláveis. Nesta atividade o aluno irá explorar o 

material confeccionado, depois junto com a música irá 

movimentar o corpo imitando os movimentos do vídeo, 

desenvolvendo a coordenação motora e noção espacial. 

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

GESTOS E MOVIMENTOS” “ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO” “TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS” 

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

se. 

 

 

https://youtu.be/ftpFKgVyHAc
https://youtu.be/JPp0ITuljAc

