
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Mini Maternal A 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 13/10 a 14/10 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 
X 

 

EMENDA DE FERIADO 

 

X 

TERÇA

-FEIRA 
X 

FERIADO NOSSA SRA APARECIDA 

DIA DA CRIANÇA 

 
X 

QUAR

TA-

FEIRA 

40 

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. (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. 

Vídeo: Mundo Bita - Assim é Ser Criança 

https://youtu.be/uUgv2bCnbv4 
Atividade: Vamos brincar de caça ao tesouro? 
Desenvolvimento: 
Pegue um pote com tampa para ser o baú, dentro coloque balas ( 
guloseimas). Depois esconda o “baú”, e explique para as crianças que 
precisamos encontrar o tesouro. Quando as crianças encontrar o 
“tesouro”, divida as balas com todas. Não se esqueça de elogiá-las 
pela vitória conquistada. 
O objetivo dessa atividade é desenvolver a concentração, estimular a 
agilidade, atenção, raciocínio lógico, socialização, cooperação e 
estratégia. 

https://youtu.be/uUgv2bCnbv4


 

 

 

QUINT

A-

FEIRA 

40 

Minutos 

(EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na 
interação com crianças e adultos. (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. (EI02EF06) Criar e contar histórias oralmente, com base em 
imagens ou temas sugeridos. 

Vídeo: Mundo Bita: Palcos de brinquedos  

https://youtu.be/M71yKfSkyJA 
Atividade: Vamos confeccionar um fantoche de meia? 

Materiais: 
✓ Meia tamanho (M) 
✓ Tesoura (uso somente do adulto) 
✓ Lã ou barbante 
✓ Cola quente (uso somente do adulto) 
✓ Eva (cor vermelha) 
✓ Pedaço de papelão 

✓ Olhinhos, botão ou tampinha de garrafa pet 

Clique no link e veja como montar o seu fantoche. 
https://youtu.be/vsYuXbj0Z-k 
O objetivo dessa atividade é desenvolver a expressão oral e 
artística, pois os bonecos levam a criança sempre ao mundo da 

imaginação e do faz-de-conta. 

SEXTA-

FEIRA 
X 

 

Dia do Professor 

 

X 

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” 

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

conhecer-se. 

https://youtu.be/M71yKfSkyJA
https://youtu.be/vsYuXbj0Z-k

