
 
 

 

PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 
TURMA: Maternal 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 18/10 A 22/10/2021. 

PROFESSORES (AS): Janaína, Patrícia Neide, Gilmara, Vanessa, Mara e Marlei. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

DIAS 
DASEMANA  

CAMPOS DE 
EXPERIÊNCIAS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO  

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS  
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“ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO”. 

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

Participar. Esta semana iremos trabalhar atividades referentes ao 
Trânsito. As atividades desta semana servem como um método de 
ensino eficaz e didático que ajudará a criança na compreensão do 
conteúdo de forma lúdica, sendo fundamentais também para o 
crescimento pessoal, pois mesmo pequenos, as crianças já estão 
inseridas nas práticas de trânsito básicas, como atravessar a rua, 
usar cinto de segurança, andar de transporte público, dentre outras. 
Atividade: Em um ambiente tranquilo assista junto com a criança a 
História “Uma lição de Trânsito” e em seguida converse sobre a 
história, explicando para a criança a importância de respeitar as leis 
de trânsito. Faça um desenho do Semáforo ajudando a criança a 
recordar o que cada cor significa. (Vermelho = Pare, Amarelo = 
Atenção e Verde = Siga)   
 Recursos: Aparelho de mídia, folha, lápis, giz ou tinta. 
Link para história: https://www.youtube.com/watch?v=M-
0_xAYodOQ 
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“O EU, O 
OUTRO E O 
NÓS”. 

(EI01EO02) Perceber as possibilidades e os 
limites de seu corpo nas brincadeiras e interações 
das quais participa. 

Brincar. O trânsito pode parecer uma coisa distante para a maioria 
das crianças. Mas é importante conscientizá-las sobre esse tema 
desde cedo sendo uma questão de cidadania e de segurança. 
Atividade: Em um ambiente tranquilo auxilie a criança a desenhar e 
pintar um Semáforo com as cores Verde, Amarelo e Vermelho, em 
seguida, o adulto irá dar os comandos para que a criança bata com 
a mão na cor em que os carros devem parar (vermelho), em seguida 
pedirá para que a criança faça o mesmo agora com a cor que os 
carros devem andar (verde) e na próxima na cor que devem ter 
atenção (amarelo). O adulto pode dar os comandos em voz alta e 
falando rapidamente para que a criança possa brincar com as cores, 
coordenação e atenção. 
Recursos: Folha, giz, tinta ou lápis nas cores vermelho, verde e 
amarelo. 
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“ESCUTA, 
FALA, 
PENSAMENTO 
E 
IMAGINAÇÃO”. 

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

Explorar.  Ao conscientizar as crianças sobre a importância de 
conhecer e respeitar as regras do trânsito, estaremos priorizando e 
estimulando a educação para a paz, a partir de exemplos positivos 
capazes de desenvolver esquemas de interação com os outros e 
com o meio formando cidadãos com consciência e responsabilidade 
no Trânsito e na vida em comunidade.  
Atividade: Em um ambiente tranquilo converse com a criança sobre 
a importância de estar atento ao trânsito mesmo que esteja 
caminhando. Vamos sugerir algumas perguntas para que possam 
conversar sobre algumas regras básicas de trânsito. Por onde as 
pessoas devem andar, na Rua ou Calçada? Na hora de atravessar, 
devemos utilizar a faixa de pedestre ou o meio da Rua? Qual cor que 
o semáforo deve estar para que o carro pare para que as pessoas 
atravessem?   
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“TRAÇOS, 
SONS, CORES 
E FORMAS.” 

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

Explorar. Crianças que tem contato e são educadas para o trânsito 
levam o aprendizado para toda vida influenciando, de forma 
construtiva, as pessoas com quem se relacionam. 
Atividade: Hoje vamos confeccionar um carro pra poder deixar 
nossas brincadeiras mais divertidas. Você pode utilizar caixa de leite, 
caixa de pasta de dente, caixinha de sapato, pote de margarina, de 
iogurte, pode usar a imaginação e tampinhas de garrafa para as 
rodas. Peça para a criança pintar a folha sulfite da cor que ela 
desejar e encape a caixinha, dependendo do tamanho da caixa irá 
utilizar mais de uma folha. Auxilie a criança na confecção do carro 
deixando que ela acompanhe o passo a passo. Agora é só se divertir 
e brincar muito com o brinquedo que confeccionaram juntos. 
Recursos: Caixas de papelão, leite, potes descartáveis, tampinhas, 
folhas coloridas, cola e tesoura.  
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“O EU, O 
OUTRO 

E O 
NÓS.” 

(EI01EO02) Perceber as possibilidades e os 
limites de seu corpo nas brincadeiras e interações 
das quais participa. 

Brincar. No trânsito existem regras e leis, que devem ser cumpridas, 
para que haja organização e para que tudo funcione direitinho. 
Quando as pessoas desrespeitam essas regras e leis acontecem os 
acidentes. É muito importante que todos conheçam quais são as 
formas corretas de se comportar no trânsito, respeitando assim as 
outras pessoas que também convivem no mesmo espaço. 
Respeitando as Leis de Transito fica fácil evitar os acidentes, 
preservar nossa vida e a vida das outras pessoas. 
Atividade: Em um ambiente seguro e com um pouco de espaço 
coloque a música “Dirigindo meu carro” e peça para que a criança 
imite os movimentos prestando atenção nos comandos pode utilizar 
o carro confeccionado na atividade anterior (quinta-feira) para tornar 
a brincadeira mais divertida. 
Recursos: Aparelhos de mídia. 
Link para a música: https://www.youtube.com/watch?v=-
yGoFKqJjTU 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Participar, Brincar, Explorar. 

 

 


