
PLANO DE AULA SEMANAL - 2021

TURMA: MATERNAL

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

PROFESSORES: GENEILSON, KELLY, LÚCIA, CARLA, ISABEL, LUCIANA  E LUCILÉIA

EDUCAÇÃO INFANTIL
DIAS
DA

SEMAN
A

CAMPOS DE
EXPERIÊNCIAS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS

� Corpo, gestos e
movimentos

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

ATIVIDADE 1: CARTAZ DOS
ALIMENTOS  SAUDÁVEIS E NÃO

SAUDÁVEIS
Faça uma divisão em uma folha e ofereça revistas
ou jornais de mercado para procurar imagens de
alimentos saudáveis e não saudáveis.



� O eu, o outro e o nós � Comunicar-se com os colegas e os adultos,
buscando  compreendê-los e fazendo se

compreender.

ATIVIDADE 2: CONVERSANDO SOBRE
AS  FRUTAS

Diante da história Ana e as frutas, converse com a
criança perguntando sobre as frutas que aparecem
na história e também de outras que a criança tenha
contato diário.

� Espaços, tempos,
quantidades, relações  e

transformações

� Explorar e descobrir as propriedades de objetos e
materiais (odor, cor, sabor, temperatura).

ATIVIDADE 3: DESCOBRINDO SABORES
Com os olhos vendados entregue um alimento para
a criança que pode ser uma fruta, legume ou
verdura e pergunte “O que é, o que é?”. Deixe a
criança tocar,  cheirar e se possível experimentar.

� Escuta, fala,
pensamento e

imaginação

� Formular e responder perguntas sobre fatos da
história narrada, identificando cenários,
personagens  e principais acontecimentos.

ATIVIDADE 4: A CESTA DA DONA MARICOTA
Assista ao vídeo da história “A cesta da dona

Maricota”  e em seguida tenha uma boa conversa
com a criança,  realizando algumas perguntas sobre

o que viu no livro.  Finalize montando uma cesta
com o que há em casa.



� Espaços, tempos,
quantidades, relações  e

transformações

� Classificar objetos, considerando determinado
atributo ( tamanho, peso, cor, forma e etc.).

ATIVIDADE 5: ESSE É BOM E
SAUDÁVEL  (SEPARANDO OS

ALUNOS)
Acompanhe a criança até a geladeira, fruteira,
armário e pegue alimentos para apresentar, deixe a
criança sentir a textura, odor e experimentar alguns
alimentos, incentive a comer alimentos que ela não
conhece.

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


