
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Maternal A 

PLANO DE AULA SEMANAL DE  11\10 À 15\10 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) 
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.   
 
  

Cuidando da Natureza. 

Está atividade irá apresentar a natureza com suas 

belezas, curiosidade e fragilidade, mostrar o lado negativo 

e positivo da ação do homem e valorização e preservação. 

 

Material utilizado: 

  ● Meios Digitais. 

  ● Giz de cera ou Lápis de cor. 

TERÇA
-FEIRA 

40 
Minutos 

(EI02EO01) 
Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na 

interação com criança e adultos. 

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

mesma faixa etária. 

(EI02ET03) 
Compartilhar, com outras crianças, situações cuidadas 
de plantas e animais no espaço da instituição e fora 
dela. 
 

 

Cuidando da Natureza  

Plantando Feijão. 

Está atividade irá desenvolver o cuidado com a 

germinação, a coordenação motora e a observação de 

cada fase do crescimento do feijão. 

 

Material utilizado: 

● Meios Digitais. 

● Copo descartável. 

● Algodão. 

● 3 Feijão. 



 ● Água. 

QUAR
TA-

FEIRA 

40 
Minutos 

(EI02CG05). 
Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 

adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, 

folhear, entre outros. 

(EI03ET05). 

Classificar objetos, considerando determinado atributo 

(tamanho, peso, cor, forma etc.). 

Artes visuais. 
Essa atividade irá trabalhar a motricidade e expressão 
artística por meio da pintura, a observação a coordenação 
motora, criatividade e imaginação. 
 
Materiais Utilizados  

● Giz de cera ou Lápis de cor  

● Folha em branco  

● Algodão  

● Cola  

QUIN 
TA-

FEIRA 

40 
Minutos 

(EI02CG05). 
Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 

adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, 

folhear, entre outros. 

(EI02TS02). 
Utilizar materiais variados com possibilidade de 

manipulação (argila, massa de modelar), explorando 

cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes 

ao criar objetos tridimensionais. 

Artes visuais. 
Dobradura. 
Está atividade irá desenvolver a coordenação motora, 

desenvolvimento cognitivo, percepção visual, 

concentração a imaginação.   

 
Material utilizado: 

● Folha em branco 

● Giz de Cera ou Lápis de cor. 

SEXTA-
FEIRA 

40 
Minutos 

(EI02CG05). 
Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 

adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, 

folhear, entre outros. 

 
 

  

Artes Visuais. 
Está atividade irá desenvolver a coordenação motora , 
imaginação e a criatividade. 

 
Material utilizado: 
● Giz de Cera ou Lápis de Cor. 
● Folha em branco. 
● Tesoura  
● Cola  
 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Corpo, Gestos e Movimentos\ Traços, Sons, Cores e Formas\ 

Espaços, Tempo, Quantidades, Relações e Transformações. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 


