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TURMA: Maternal 

PLANO DE AULA SEMANAL  08  À 11 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 

 

 

FERIADO  

 

 

 

TERÇA  

FEIRA 

 

30 a 45 

minutos  

 (EIO2EF04) Formular e responder perguntas sobre fatos da 

história narrada, identificando cenários, personagens e principais 

acontecimentos. 

 

Sentado junto a criança, mostrar no celular 

algumas obras do artista, e falar sobre 

algumas brincadeiras que faziam parte da 

infância. 

Ex: carrinho de rolemã, boneca, pipa, 

casinha…. 

Escolher uma das obras onde se observa 

algumas crianças brincando. 

http://artistasdobrasil.com/2018/09/11/ivan-

cruz-pipa-i/ 

 https://www.ivancruz.com.br/ 

 

 

http://artistasdobrasil.com/2018/09/11/ivan-cruz-pipa-i/
http://artistasdobrasil.com/2018/09/11/ivan-cruz-pipa-i/
https://www.ivancruz.com.br/


 

QUARTA 

 FEIRA 

30 a 45 

minutos 

(EIO2EF05) Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias 

ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc. 

 

Ao enviar o print do quadro iremos fazer a 

releitura com uma folha de sulfite a criança 

irá desenhar e pintar usando a imaginação e 

em seguida confeccionar um aviãozinho. 

 

 

 

 

QUINTA 

 FEIRA 

 

 

30 a 45 

minutos 

 

(EIO2EO07)  Resolver conflitos nas interações e brincadeiras, 

com orientação de um adulto. 

Com o auxílio de um adulto será 

confeccionado um pipa. 

disponibilize materiais como papel de seda, 

varetas de bambú e cola. 

Após a confecção da pipa deixar que a 

criança o empine seguindo orientações   de 

um adulto, pode ser também confeccionar 

mais de um pipa e empine junto com sua 

criança. Vamos ver quem de vocês deixam a 

pipa mais alta. temos certeza que será muito 

divertido. 

SEXTA 

 FEIRA 

30 a 45 

minutos 

(EIO2ET06) Utilizar conceitos básicos de tempo 

(agora,antes,durante,depois,ontem,amanhã,lento,rápido,depress

a,devagar) 

Mostrar a criança a obra Pulando corda. 

Em seguida com uma corda, brinque com a 

criança, pulando um por vez e fazer a 

contagem de quantas vezes a criança 

consegue pular. 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: traços, sons cores e formas; corpo, gesto e 

movimento; escuta, fala, pensamento e imaginação; espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: conviver, compartilhar, explorar, expressar, criar 

e brincar. 


