
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Mini Maternal A 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 04/10 a 08/10 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 

35 

Minutos 

(EI02EO03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da 

mesma faixa etária e adultos. (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. 

Pintura Com Algodão E Prendedores De Roupa 

ATIVIDADE: Para a realização dessa atividade, 
pegue uma folha branca, separe pequenas 
quantidades de tinta em uma forma de gelo e 
coloque o algodão nos prendedores. A criança 

deverá segurar o prendedor de roupas com cuidado, para que ele não 
abra, molhe o algodão na tinta que está dentro da forma de gelo para 
depois colorir a folha.  
Essa atividade proporciona a liberdade de expressão da criança, 
explora a criatividade, imaginação e as cores, além de desenvolver o 
controle da preensão dos pequenos músculos. 

TERÇA

-FEIRA 

40 

Minutos 

(EI02EO03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da 
mesma faixa etária e adultos. (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. (EI02CG05) Desenvolver 
progressivamente as habilidades manuais, 
adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre 
outros. (EI02ET02) Observar, relatar e descrever incidentes do 
cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.). 

Tingindo A Chuva Da Música Da Dona Aranha 
RODA DE CONVERSA: Converse com a criança sobre o 
fenômeno natural que é a chuva. 
ATIVIDADE: Recorte um pedaço de papel preto em 
formato de aranha. Em seguida desenhe uma teia em 

uma folha em branco, e cole a aranha. Dilua um pouco de tinta azul 
em água e disponibilize um conta gotas para que a criança possa 
utilizar essa mistura para tingir as gotas de chuva.  Essa atividade a 
criança irá explorar habilidades como a percepção visual, a 
criatividade, a coordenação motora fina e, ainda, aprender sobre o 
tempo, movimentos e formatos. Este material também permite 



trabalhar, através do lúdico, os temas relacionados aos fenômenos da 
natureza como o ciclo da água e sua importância. 

QUAR

TA-

FEIRA 

30 

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. 

Criando Borboletas Com Esponja 
VÍDEO: As Borboletas - Vinicius de Moraes 

 https://youtu.be/33DNasWO71Q  
ATIVIDADE: Separe uma esponja e amarre-a ao meio 
com um pedaço de barbante para que ela fique com 
formato de uma borboleta. Lembre-se de aproveitar 
a oportunidade para ensinar a criança a usar uma 
pequena quantidade de tinta para não encharcar a 
esponja. Permita que a criança explore o ambiente e 

carimbe a folha com diversas cores e misturas, para ampliar atividade 
você poderá substituir a folha A4, por uma cartolina branca. 
 
Esta atividade tem o objetivo de trabalhar a linguagem visual, 
desenvolver a criatividade e habilidades que ajudarão na coordenação 
motora. 

QUINT

A-

FEIRA 

35 

Minutos 

(EI02EO03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da 
mesma faixa etária e adultos. (EI02EO06) Respeitar regras básicas 
de convívio social nas interações e brincadeiras. (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. 

Campeonato de tênis de bexiga 

ATIVIDADE: Transforme pratinhos descartáveis 
em raquete e jogue uma animada partida de 
tênis de bexiga com as crianças. Um jogo super 
simples de fazer e brincar que vai render boas 

risadas. 
O objetivo desta atividade é exercitar os reflexos, desenvolver a 
coordenação motora e a concentração.  

SEXTA-

FEIRA 

35 

Minutos 

(EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua 
capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. (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. (EI02TS03) Utilizar diferentes fontes 
sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, 
canções, músicas e melodias. 

Hoje é dia de cantar! 
VÍDEO: BARATA NA CARECA DO VOVÔ - MÚSICA INFANTIL 

https://youtu.be/WScYnNsfLKU  

ATIVIDADE: Vamos cantar a cantiga “A barata”. Como registro, passe 
tinta nos dedos (vizinho e pai de todos) e carimbe na careca do vovô. 
Depois um adulto irá desenhar as patinhas e a cabecinha da barata. 
Essa atividade tem como objetivo trabalhar a oralidade, coordenação 
motora, imaginação e criatividade. 

https://youtu.be/33DNasWO71Q
http://www.tempojunto.com/2014/04/26/pratos-descartaveis-viram-raquetes-de-bexiga/
http://www.tempojunto.com/2014/04/26/pratos-descartaveis-viram-raquetes-de-bexiga/
https://youtu.be/WScYnNsfLKU


 

 

 

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

GESTOS E MOVIMENTOS” “TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS” “ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES” 

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

conhecer-se. 


