
 

                 E.M. “ANGELINA DENADAI BERTOLDO” 

TURMA: Maternal 

                                                                                  PLANO DE AULA SEMANAL  31 DE AGOSTO  À 04 DE SETEMBRO 2020 

 PROFESSORES (AS):Adriana,Lilian, Lourdes,Zilda,Andrea Baltazar,Andreia Correia,Carolina,Gemerson 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

 

DIAS DA 

SEMANA 

TEMPO 

ESTIMADO 

PARA 

REALIZAÇÃO 

DAS 

ATIVIDADES 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIA / CONTRIBUIÇÃO DIDÁTICA 

 

SEGUNDA 

FEIRA 

 

40 minutos 

(EIO2EO05) Perceber que as pessoas têm 

características físicas diferentes, 

respeitando essas diferenças. 

Assistir o vídeo da história “O Nariz de palhaço”, em seguida 

ver a obra de Romero Britto Palhaço, e reproduzir o desenho do 

rosto do palhaço e em seguida iniciar com a família um diálogo 

sobre as diferentes características físicas das pessoas e a 

importância de respeitá-las. Link do vídeo: 

https://youtu.be/KjohRwmUJEU 

 

 

 

TERÇA  

 

20 minutos  

(EIO2CG03) Explorar formas de 

deslocamento no espaço (pular, saltar, 

dançar), combinando movimentos e 

seguindo orientações.  

A partir do vídeo da música, dançar conforme a orientação, 

trabalhando além do movimento corporal, o reconhecimento de 

alguns animais e suas características. Link da música: 

https://youtu.be/slShEL-N1mA 

 

 

 

https://youtu.be/KjohRwmUJEU
https://youtu.be/slShEL-N1mA


 

FEIRA 

QUARTA 

 FEIRA 

40 minutos (EIO3TS02) Utilizar materiais variados com 

possibilidades de manipulação (argila, 

massa de modelar), explorando cores, 

texturas, superfícies, planos, formas e 

volumes ao criar objetos tridimensionais. 

Pesquisar sobre esculturas famosas, em seguida, usar 

massinha caseira ou industrial, para criar sua própria escultura, 

usando a criatividade. Link de receita de massinha caseira: 

https://youtu.be/pgc5yMjq6Hg 

 

 

 

 

QUINTA 

 FEIRA 

 

 

 

 

 

1h 40 minutos 

 

 

 

(EIO2EF05) Relatar experiências e fatos 

acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou 

peças teatrais assistidos etc. 

 

 

 

Organizar junto à família um cinema em casa, escolher um filme 

ou desenho, criar um ambiente propício e aconchegante. Após 

a finalização da sessão de cinema, dialogar a respeito da 

história e seus acontecimentos. 

SEXTA 

 FEIRA 

30 minutos (EIO2ET07) Contar oralmente objetos, 

pessoas, livros, etc, em contextos diversos. 

Visualizar a obra de pintura do artista Aldemir Martins 

“Amarelinha”, reproduzir a amarelinha no chão e pular, fazendo 

a contagem dos números oralmente. 

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, explorar, expressar, brincar e 

participar 

https://youtu.be/pgc5yMjq6Hg

