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TURMA: MATERNAL

PLANO DE AULA SEMANAL DE 18 À 22 DE OUTUBRO DE 2021

PROFESSORES(AS): Erika, Mariza, Maria, Regiane, Roseli e Vera 

EDUCAÇÃO INFANTIL (INTEGRAL)

DIAS DA
SEMANA

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM E

DESENVOLVIMENTO
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS

SEGUNDA-FEIRA

(EI0EO05)  Reconhecer  o  seu
corpo  e  expressar  suas
sensações  em  momentos  de
alimentação,  higiene,
brincadeira e descanso.

“É DURO OU MOLE?” Nesta atividade, o responsável deverá vendar os olhos da criança, entregar 
um objeto e incentivá-la a falar se é duro ou mole. Pode utilizar vários objetos, como por exemplo, 
pena, pedra, gelécas (amoeba), cabides, esponja e muitas outras coisas. Utilize a criatividade para a 
atividade ficar bem divertida.
Ou como no vídeo se tiver espaço.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=zvUbL6ZwN2g

TERÇA-FEIRA

(EI01CG02)  Experimentar  as
possibilidades  corporais  nas
brincadeiras  e  interações  em
ambientes  acolhedores  e
desafiante.

“FAZENDO ARTE COM A NATUREZA” Assista ao vídeo que está no link abaixo. 
https://www.youtube.com/watch?v=1-R9JcX0dR0
Agora é a sua vez, vá até o quintal, recolha todo o material que conseguir para fazer a sua arte. Cole
tudo em um pedaço de papel e escolha um lugar da sua casa, para colocar a sua linda obra de arte, 
feita com elementos da natureza.

QUARTA-FEIRA

(EI01TS02)  Traçar  marcas
gráficas,  em  diferentes
suportes,  usando
instrumentos.

“FAZENDO ARTE COM A NATUREZA” Assista ao vídeo que está no link abaixo. 
https://www.youtube.com/watch?v=1-R9JcX0dR0
 Agora é a sua vez, vá até o quintal, recolha todo o material que conseguir para fazer a sua arte. 
Cole tudo em um pedaço de papel e escolha um lugar da sua casa, para colocar a sua linda obra de 
arte, feita com elementos da natureza

QUINTA-FEIRA

(EI01EF08) Participar de 
situações de escuta de textos 
em diferentes gêneros textuais
(poemas, fábulas, contos, 

“FÉSTA NO CÉU” Abra o link e assista a uma excelente história musical. https://www.youtube.com/
watch?v=uICUE0Hde10
 Agora você pode usar a imaginação e desenhar os animais que aparecem na história. Utilize folha 
de papel e lápis de cor.
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receitas, quadrinhos, anúncios 
etc.).

SEXTA-FEIRA

(EI01ET03)  Explorar  o
ambiente  pela  ação  e
observação,  manipulando,
experimentando  e  fazendo
descobertas.

“TEATRO DE SOMBRAS” Abra o link para aprender a fazer um divertido teatro de sombras. https://
www.youtube.com/watch?v=VMgUnnBwt3o&t=48s
 Agora reúna a família e faça uma apresentação para todos, mostrando o seu próprio teatro de 
sombras.

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conviver, Explorar, Expressar, Brincar, Participar e Conhecer-se
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