
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Maternal A e Maternal B 

SEMANA 30: 13 a 14/10/2021 

PROFESSORES: Alexandre, Fabiana, Maria do Carmo, Maria de Lourdes, Claudia, Cristiana, Eliane, Milene, Sarah  

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
DIAS DA 
SEMANA

  

CAMPOS DE 
EXPERIÊNCIA   

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAGEM E   

DESENVOLVIMENTO  
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS  

 
2º FEIRA  

  
Ponte 

 
3º FEIRA 

   
Feriado 

 
4º FEIRA 

Corpo, gestos e 
movimentos 

(EI02CG01) 
 Apropriar-se de gestos e 
movimentos de sua 
cultura no cuidado de si e 
nos jogos e brincadeiras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guarde algumas garrafas pet. Lave-as, tirando os rótulos e organize conforme as figuras 
abaixo.  Use a brincadeira para brincar de matemática. Você pode contar os pontos do 
jogo somando os numerais das garrafas derrubadas (se caíram duas garrafas, uma com 
o 2 e outra com o 5, o total são 7 pontos). Se a criança ainda for pequena para fazer a 
adição, simplesmente conte um ponto para cada pino, independente do seu numeral. Se 
você tiver uma folha de papel e uma caneta por perto, pode pedir à criança que faça um 
traço no papel para cada ponto. O importante é ter alguma forma de registro e que a 
criança seja responsável por isso  
Materiais necessários: Garrafas pet (pelo menos seis), uma bola pequena e canetinhas 
para numerar as garrafas pet. 

 



 
5º FEIRA 

 

Corpo, gestos e 
movimentos 

(EI02CG02)  
Deslocar seu corpo no 
espaço, orientando-se 
por noções como frente, 
atrás, no alto, embaixo, 
dentro, fora etc., ao se 
envolver em brincadeiras 
e atividades de diferentes 
naturezas. 

Encerrando a semana de diversão para as crianças, sugerimos para hoje uma 
brincadeira que elas adoram e que exercita bastante a coordenação motora: o circuito.  
Para realizá-lo o responsável poderá usar móvel ou objetos como obstáculos para que 
ela possa passar por baixo (mesa), por cima (almofadas ou cadeira), fazer linhas retas ou 
curvas no chão usando giz ou uma fita adesiva para que a criança ande em cima. 
Poderão usar caixas, brinquedos grandes ou até mesmo móveis para que a criança 
contorne ou circule em volta. Também usar bambolês ou fazer círculos no chão para que 
ela salte dentro e depois fora.  
Não se esqueçam de após montar o circuito, explicar para a sua criança como ela deverá 
proceder para passar pelos obstáculos e de registrar toda diversão!  

 

 
6º FEIRA 

   

Feriado 

 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DA SEMANA: CONVIVER, BRINCAR, EXPLORAR 

 



PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Maternal C e Maternal D 

SEMANA 30: 13 a 14/10/2021 

PROFESSORES: Carol Queroga, Reinaldo, Gilma, Silvia Caroline, Ilma Eliana e Dinair 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
DIAS DA 
SEMANA

  

CAMPOS DE 
EXPERIÊNCIA   

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAGEM E   

DESENVOLVIMENTO  
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS  

 
2º FEIRA  

  
Ponte 

 
3º FEIRA 

   
Feriado 

 
4º FEIRA 

Corpo,gestos e 
movimentos. 

(EIO02CG03)  
Explorar formas de 
deslocamento no espaço 
( pular,saltar, 
dançar),combinando 
movimentos e seguindo 
orientações. 

Chegamos em uma semana cheia de alegria e diversão, a semana das crianças, hoje 
vamos fazer uma brincadeira bem legal, vocês já conhecem, vamos brincar de estátua a 
proposta é: alguém fica próximo ao aparelho de som ou todos cantam para comandar 
a brincadeira enquanto a música toca, vocês dançam como quiserem e quando a música 
parar ou baixar o volume, uma voz de comando diz: - estátua! Neste momento, todos 
devem ficar parados.   
 

 
5º FEIRA 

 

Escuta, fala, 
pensamento e 
imaginação 

(EI02EF06)  
Criar e contar histórias 
oralmente, com base em 
imagens ou temas 
sugeridos. 

Bola, boneca, carrinho, peteca, jogos, panelinhas… Os brinquedos têm papel 
fundamental nas brincadeiras, sendo importantes para o desenvolvimento da linguagem, 
motor, cognitivo e social. Enquanto objeto e suporte da brincadeira, o brinquedo 
estabelece uma relação íntima com a criança, estimulando a representação e a 
expressão de imagens que evocam aspectos da realidade. Por isso a nossa atividade 
será muito simples, nos apresente seu brinquedo favorito, pode ser uma foto, um vídeo 
ou um desenho, nos contando como são as características, de quem ganhou o 
brinquedo, etc.. 
 



 
6º FEIRA 

   

Feriado 

 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DA SEMANA: CONVIVER, BRINCAR, PARTICIPAR, EXPLORAR, EXPRESSAR E 
CONHECER-SE. 

 

 


