
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Maternal A e Maternal B 

SEMANA 28: 27/09/2021 a 01/10/2021 

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

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
DIAS DA 
SEMANA

  

CAMPOS DE 
EXPERIÊNCIA   

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAGEM E   

DESENVOLVIMENTO  
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS  

 
2º FEIRA 

Escuta, fala, 
pensamento e 
imaginação 

 

(EI02EF04)  
Formular e responder 
perguntas sobre fatos da 
história narrada, 
identificando cenários, 
personagens e 
principais 
acontecimentos. 

Para dar início ao tema a ser trabalhado, sobre o Dia da Árvore e a natureza, sua 
importância para a vida em nosso planeta, a conscientização de que devemos protegê-
las, indicamos uma pequena história que conta a trajetória de uma sementinha até se 
tornar uma linda árvore. Sugerimos que assistam com sua criança e depois, se possível, 
cortem uma maçã na presença dela e mostrem as sementes, para ilustrar a história 
assistida. Caso não tenham em casa a fruta, podem pedir para que a criança faça um 
desenho, representando a parte da história que mais gostou. 
Link para acessar a história: https://youtu.be/wxyjwhvO2Z0 

 
3º FEIRA 

Escuta, fala, 
pensamento e 
imaginação 

(EI02EF01)  
Dialogar com crianças e 
adultos, expressando 
seus desejos, 
necessidades, 
sentimentos e opiniões. 

 Hoje faremos uma árvore muito especial, a árvore da amizade, inicie com uma roda de 
conversa perguntando para a criança quais são seus melhores amigos, após em uma 
cartolina, papel Kraft ou o papel que tiver em casa desenhe o tronco da árvore, em 
seguida faça o molde da mão direita da criança (com tinta ou com papel colorido) e de 
seus amigos, caso não seja possível o contato com o amigo, faça a impressão da mão 
dos familiares, nomeie cada mãozinha, realize a colagem e monte a árvore, deixe 
exposto em um local de fácil visualização para a criança. 
Link da imagem: http://amostraculturalpauloestellita.blogspot.com/2014/09/projeto-
vivendo-valores.html?m=1 

 
4º FEIRA 

Corpo, gestos e 
movimentos. 

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

 Nossa atividade de hoje será com números e quantidades, primeiro faça/imprima 
desenhos de árvores, peça para que a criança realize a pintura e cole-o em um papel 
duro (papelão, cartolina, papel cartão), o que tiver disponível. Em seguida ofereça para a 
criança tiras de papel crepom e solicite que faça bolinhas, após peça para que cole as 
quantidades de acordo com o número que está escrito no prendedor, representando os 
frutos da árvore, caso não tenha o prendedor escreva o número em um papel e 
apresente para a criança. 

https://youtu.be/wxyjwhvO2Z0
http://amostraculturalpauloestellita.blogspot.com/2014/09/projeto-vivendo-valores.html?m=1
http://amostraculturalpauloestellita.blogspot.com/2014/09/projeto-vivendo-valores.html?m=1


Link da imagem: https://br.pinterest.com/pin/45458277466267284#imgViewer 

 
5º FEIRA 

 

Corpo, gestos e 
movimentos. 

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

Esta semana estamos trabalhando o “Dia da árvore” e natureza. Procure um local 
confortável para conversar, explicando sobre a importância de preservar a natureza. Fale 
também que as árvores nos dão muitos alimentos, por exemplo, a laranja, o limão, o 
abacate, a manga e muitas outras frutas. Outras árvores, porém, dão apenas flores, que 
embelezam a cidade, por exemplo, o ipê amarelo e roxo, a quaresmeira e muitas outras. 
Na atividade de hoje vamos procurar fotos e imagens para mostrar as diversidades das 
árvores com flores nas cidades, peça a mamãe e/ou responsável para recortar e monte 
uma bonita colagem na folha de sulfite. Faça dois cartazes, um com fotos que contenham 
muitas árvores e outro com poucas árvores. 
Materiais necessários: Folha de sulfite, cola, tesoura (sem ponta) e revistas que 
contenham imagens e fotos de cidades arborizadas que possam ser recortadas. 
Link da imagem: https://www.pngwing.com/pt/free-png-bzepy  

 
6º FEIRA 

Corpo, gestos e 
movimentos. 

(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. 

Nossa atividade de hoje será uma adaptação da brincadeira “Caça ao Tesouro”. Primeiro 
imprima ou escreve em letra bastão a letra inicial dos nomes dos familiares que moram 
na casa com a criança, utilize o papel que tiver disponível. Apresente cada letra para a 
criança e diga o nome da letra e nome de qual familiar pertence. Após diga para a 
criança que brincarão de “Caça as Letras”, peça que a criança feche os olhos ou vá para 
outro cômodo para que sejam escondidas as letras, com as letras já escondidas peça 
para a criança que as encontre e ao encontrar que diga o nome da letra e o nome de qual 
familiar a letra pertence, de orientações para a criança durante a brincadeira, tais como: 
está perto/longe, quente/frio, frente/atrás... Divirtam-se e compartilhem esse momento 
conosco através de fotos ou vídeos. 
Link da imagem: https://www.escolagames.com.br/jogos/cacaPalavras/ 

 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DA SEMANA: Brincar, Participar, Conviver, Explorar, Expressar, Conhecer-se. 

 

  

https://br.pinterest.com/pin/45458277466267284#imgViewer
https://www.pngwing.com/pt/free-png-bzepy
https://www.escolagames.com.br/jogos/cacaPalavras/


PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Maternal C e Maternal D 

SEMANA 28: 27/09/2021 a 01/10/2021 

PROFESSORES: Carol Queroga, Reinaldo, Gilmar, Silvia Caroline, Ilma Eliana e Dinair. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
DIAS DA 
SEMANA

  

CAMPOS DE 
EXPERIÊNCIA   

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAGEM E   

DESENVOLVIMENTO  
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS  

 
2º FEIRA 

Escuta, fala, 
pensamento e 
imaginação 

(EI02EF04) 
Formular e responder 
perguntas sobre fatos, 
histórias narrada, 
identificando cenários, 
personagens e principais 
acontecimentos. 

Após conversa sobre a importância das árvores. Mostrar o desenho de uma árvore da 
figura. Pedi para a criança desenhar o tronco e pintar, e em seguida o responsável pegar 
a mão da criança contornando os dedos e fazer a copa. Instigar a crianças a falar sobre a 
árvore  e sua importância e ir escrevendo dentro de cada mão. Conforme a imagem 
ilustrativa. 

 
3º FEIRA 

Traços, sons, cores 
e formas 

(EI02TS02) 
Utilizar matérias variados 
com  possibilidades de 
manipulação (argilas, 
massa de 
modelar),explorando 
cores, texturas, 
superfícies, planos, 
formas e volumes ao criar 
objetos tridimensionais. 

Procurar folhas e galhos secos no entorno de sua residência.  Explorando e manipulando 
as cores e texturas dos materiais dando formas ao fazer a sua própria árvore. 
Depois colar e fazer sua árvore a partir dos materiais selecionados. 

 
4º FEIRA 

Espaços, tempos, 
quantidades, 
relações e 
transformações 

(EIO2ET03) 
Compartilhar, com outras 
crianças, situações de 
cuidado de plantas e 
animais nos espaços da 
instituição e fora dela. 

Durante esta semana estamos aprendendo sobre o dia da árvore e a importância da 
natureza para nossa vida, iremos realizar na atividade de hoje uma obra de arte com as 
folhas secas já recolhidas anteriormente, ou pode recolher no mesmo dia, após explorar 
as folhas, pegar, sentir a textura, conversar com a criança sobre não arrancar folhas 
verdes, por isso recolher apenas folhas secas, colocar as folhas por baixo de uma folha 
sulfite ou de caderno, e passar o giz de cera em forma de texturas para que apareça no 
papel usar sempre a parte das folhas com mais relevo para que destaque a arte. 

 



 
5º FEIRA 

 

Corpo, gestos e 
movimentos 

(EIO2CG05) Desenvolver 
progressivamente as 
habilidades manuais, 
adquirindo controle para 
desenhar, pintar, rasgar, 
folhear, entre outros. 

A comemoração do dia da árvore e natureza ajuda as crianças de forma lúdica a se 
conscientizarem a respeito da preservação da natureza... Além de preservar e 
comemorar a existência de nossas arvores, comemoramos pela existência de toda a 
natureza explorando a criatividade, concentração, coordenação motora e muito mais, 
nesta atividade a criança irá fazer uma linda pintura da arvore ou algum objeto da 
natureza utilizando o cotonete, explorando as cores e textura quando estiver seco, no 
final da atividade quem tiver espaço e semente poderá plantar uma arvore com a criança 
e acompanhar o seu crescimento. 
 

 
6º FEIRA 

Escuta, fala, 
pensamento e 
imaginação 

(EI02EF05) 
Relatar experiências e 
fatos acontecidos, 
histórias ouvidas, filmes 
ou peças teatrais 
assistidos etc. 

Nossa atividade de hoje é uma história sobre a comemoração do dia da árvore e da sua 
importância para o meio ambiente. Em um lugar bem agradável da casa convide a 
criança para juntos assistirem ao vídeo sugerido no link abaixo e depois de assistirem a 
história, finalizem a atividade com um belo passeio ao redor de sua residência, pelo 
quintal observando as plantas e regando com bastante água, para que possam crescer 
lindas e saudáveis enfeitando o ambiente. Esse passeio também poderá ser realizado 
pelas ruas ou praças próximos de casa com uma sugestão de fazer um lindo piquenique 
ao ar livre debaixo das sobras das árvores, enquanto a criança observa a natureza ao 
redor, o adulto poderá enfatizar para a criança sobre o dia da árvore e da sua importância 
para o meio ambiente conforme explicado no vídeo. Link para assistir o vídeo: 
https://youtu.be/pRwA2RNMl78 
 

 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DA SEMANA: Brincar, Participar, Conviver, Explorar, Expressar, Conhecer-se. 

 

 

https://youtu.be/pRwA2RNMl78

