
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2020 

TURMA: Maternal 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 31/08/2020 À 04 DE Setembro 

PROFESSORES(AS): Fabiana, Simone, Hilma e Renata. 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-FEIRA 30 minutos 

Desenvolver progressivamente as 

habilidades manuais, adquirindo controle 

para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre 

outros; 

PROJETO DA ESCOLA: Aprendendo em casa. 

Atividade: Vou desenhar. 

https://youtu.be/zL5nyXPjJjU 

Desenvolvimento: As crianças assistirão o vídeo, e em 

seguida os pais pedirão para que desenhem livremente, 

não esquecendo de registrarem este momento. 

TERÇA-FEIRA 30 minutos 

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

PROJETO DA ESCOLA: Aprendendo em casa. 

Atividade: Recontar a história "Cachinhos Dourados". 

https://youtu.be/CDDjQ49By2g 

Desenvolvimento: Os pais assistirão o vídeo da história e 

em frente ao espelho, recontarão a história com bonecas, 

ursos de pelúcias e brinquedos diversos. Obs: Crie e recrie 

usando a sua criatividade com o material que tiverem em 

casa. 

https://youtu.be/zL5nyXPjJjU
https://youtu.be/CDDjQ49By2g


QUARTA-FEIRA 30 minutos 

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

PROJETO DA ESCOLA: Aprendendo em casa. 

Atividade: Releitura da Música "Aquarela" 

https://youtu.be/KyS3VZs5ERc 

Desenvolvimento: Os pais assistirão o vídeo "Rádio Bita", 

e ao som da música "Aquarela" dançarão com seus filhos 

como se tivessem pintando a nuvem, barco e guarda- 

chuvas. (Objetos citados na música). 

QUINTA-FEIRA 30 minutos 

Demonstrar imagem positiva de si e 
confiança em sua capacidade para enfrentar 
dificuldades e desafios.   
                         
 
 
 
 
 

PROJETO DA ESCOLA: Aprendendo em casa. 

Atividade: Bolhas de sabão 

https://youtu.be/9_mmOig_5CI. 

Desenvolvimento: Em uma  folha de papel ou em outra 

superfície, as crianças com o auxílio de seus familiares, 

irão tentar criar vários objetos com bolhas de sabão ao 

assoprarem a superfície. Em seguida, poderão assistir o 

vídeo "Bolinha de sabão". 

SEXTA-FEIRA 30 minutos 

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

PROJETO DA ESCOLA: Aprendendo em casa. 

Atividade: Técnicas de Pintura na Educação Infantil com 

rolinhos de papel higiênico. 

HTTPS://youtu.be/15-HJAj2zII 

Desenvolvimento: Após assistirem o vídeo, os pais irão 

ajudar seus filhos a confeccionarem os carimbos com 

rolinhos de papel higiênico, que poderão obter várias 

formas como círculo, triângulo, coração, entre outras. Em 

uma tampa de pote de sorvete, espalharão a tinta e a 

criança carimbará as formas em uma folha de sulfite, 

https://youtu.be/KyS3VZs5ERc
https://youtu.be/9_mmOig_5CI
https://youtu.be/15-HJAj2zII


utilizando a sua criatividade, não esquecendo de registrar 

a pintura de nossos pequenos artistas. 

Livro da semana: As cores de Corina. 

https://drive.google.com/file/d/1jzW74EuiA2pnai6iRTUyB5

aqIvPD3VPE/view?usp=drivesdk 

 

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" E "ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES". 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:EXPLORAR, EXPRESSAR, CONVIVER E BRINCAR. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1jzW74EuiA2pnai6iRTUyB5aqIvPD3VPE/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1jzW74EuiA2pnai6iRTUyB5aqIvPD3VPE/view?usp=drivesdk

