
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Maternal B 

PLANO DE AULA SEMANAL DE  18/10 a 22/10 DE 2021 

PROFESSORES(AS): Amanda Antunes Alvarenga 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

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  

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

           Atividade: Historia João e o Pé de feijão  

Trabalhar coordenação motora e autonomia.  

                        

https://www.youtube.com/watch?v=zQtCicNxO0Y  
 

TERÇA
-FEIRA 

30 
Minutos  

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

          
           Atividade: João e o Pé de Feijão  

                    Construção do Castelo Gigante  

 
Desenvolver novas formas através de sua imaginação, 
coordenação motora fina. 

https://www.youtube.com/watch?v=zQtCicNxO0Y


QUAR
TA-

FEIRA 

    40 
Minutos 

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

               Atividade: Plantio do feijão  

  Despertar  o interesse pelo cuidar, construtivismo a 
compreensão do processo de germinação de outra 
semente. 

 

QUINT
A-

FEIRA 

    35  
Minutos 

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

                       Atividade: Artes visual  

As artes visuais presentes na educação infantil é uma 
importante forma de proporcionar à criança aprendizados 
que promovam integração de aspectos essenciais para 
seu desenvolvimento, como percepção, sensibilidade, 
cognição, intuição e imaginação, incentivando e 
potencializando habilidades para lidar com formas 
geométricas, cores, imagens, gestos, sons e demais 
expressões. 

 

SEXTA-
FEIRA 

    40 
Minutos   

 

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

              Atividade: Artes visual  
 
A Arte é uma ferramenta muito útil para auxiliar as crianças 
expressarem seus sentimentos, estimulando a criatividade 
com o uso de diferentes materiais. 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

“TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS” 

___________________________________________________________________________________________________________

________________________ 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: 1-Conviver 2-Brincar  3 -Participar  4 -Explorar  5 -

Expressar 6- Conhecer-se 

 


