
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Mini Maternal A 

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

40 

Minutos 

(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. (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. 

VÍDEO: A história da serpente - Sucessos da 

minha escolinha https://youtu.be/TIL3rij4Dy8  

Atividade: Cauda da serpente (cantiga) 

Para registrar a atividade, vamos colorir a 

serpente? 

O objetivo dessa atividade é desenvolver trabalho coletivo e a 

flexibilidade do corpo, atenção, agilidade. Reconhecer o próprio 

nome e o dos colegas.  

TERÇA

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

Faz de conta 
VÍDEO: Mundo Bita - Imagine-Se (Extras) 
https://youtu.be/GivehL1pBag 
ATIVIDADE: Brincar de faz de conta 
Desenvolvimento:  
Em uma caixa grande, coloque vários brinquedos 
não estruturados, e deixe que a criança use a 

imaginação para brincar.  
O faz de conta é a maneira como ela começa a interagir com o mundo 
à sua volta e traz para a criança amadurecimento social, emocional, 
físico e intelectual. Quando ela brinca, representa papéis, cria 
interações e enredos. 

https://youtu.be/TIL3rij4Dy8
https://youtu.be/GivehL1pBag


QUAR

TA-

FEIRA 

40 

Minutos 

(EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no 
cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. (EI02EF06) Criar e contar 
histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos. 

Confecção de brinquedo 

Vídeo: Mundo Bita - Palco de Brinquedos [clipe 
infantil] 

https://youtu.be/M71yKfSkyJA 
 
ATIVIDADE: BRINCADEIRAS COM BICHINHOS/ 
Façam animais, bichos fantásticos e até 

monstrinhos com pregadores de roupas. Aqui utilizamos pregadores 
de roupas, cola quente, lantejoulas, pompons, papel, canetinhas e lã. 
O que vocês têm em casa? Uma boa atividade para usar restos de 
materiais, papéis já recortados, pedacinhos de outras coisas… Explore 
a criatividade e reutilize! Depois de prontos, utilize os bichinhos para 
contar histórias e brincar de faz de conta. 

Essa atividade tem como objetivo desenvolver a criatividade, 

imaginação, habilidades manuais. 

QUINT

A-

FEIRA 

35 

Minutos 

(EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na 

interação com crianças e adultos. (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. (EI02CG01) 

Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de 

si e nos jogos e brincadeiras. (EI02ET01) Explorar e descrever 

semelhanças e diferenças entre as características e propriedades 

dos objetos (textura, massa, tamanho). (EI02ET07) Contar 

oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos. 

ATIVIDADE: Eu espio  
Desenvolvimento: 
Essa atividade é ótima para desenvolver o foco e a 
atenção da criança. Quando esta estiver diante de 
vários brinquedos, o adulto, observando-a, diz o 
nome de um brinquedo e ela tem que procurar. 
Você também pode pedir a criança para separar os 

objetos por cor, tamanho ou forma e até mesmo contar a quantidade 
brinquedos tem na brincadeira. É mais uma forma de aumentar o 
desafio da brincadeira. 
O objetivo é desenvolver a atenção, concentração da criança e 
oralidade. 

SEXTA-

FEIRA 

45 

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. (EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e 

diferenças entre as características e propriedades dos objetos 

(textura, massa, tamanho). (EI02ET05) Classificar objetos, 

considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma 

etc.). 

Descobertas Culinárias 

ATIVIDADE: Escolha uma receita junto com a 

criança, deixando-a participar do momento da 

preparação. Depois envie uma foto, irei amar ver a 

experiência.  

O principal objetivo das atividades realizadas na cozinha 

experimental é desenvolver hábitos alimentares saudáveis. 

 

https://youtu.be/M71yKfSkyJA


 

 

 

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” “ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO”“ESPAÇOS, 

TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES” 

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

conhecer-se. 


