
                        

                 E.M. “ANGELINA DENADAI BERTOLDO” 

 

TURMA: Maternal 

PLANO DE AULA SEMANAL  14 À 18 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 

 

1 h. 

(EI02EF03) Demonstrar interesse e 

atenção ao ouvir a leitura de histórias e 

outros textos, diferenciando escrita de 

ilustrações, e acompanhando, com 

orientação do adulto-leitor, a direção da 

leitura (de cima para baixo, da esquerda 

para a direita). 

Assistir o vídeo da história “A Primavera e a festa das flores” em 

seguida iniciar com a família um diálogo sobre o que acontece 

nessa estação do ano. Link do vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=HoWPDdi1GNk 

 

 

TERÇA 

FEIRA 

 

2 h 

(EI02ET06) Utilizar conceitos básicos de 

tempo (agora, antes, durante, depois, 

ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, 

depressa, devagar). 

A partir do vídeo confeccionar as tintas propostas. Link da 

música: https://youtu.be/OOigg2jQjZ4 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HoWPDdi1GNk
https://youtu.be/OOigg2jQjZ4


 

 

QUARTA 

FEIRA 

 

1h 30 m 

(EI02CG04) Demonstrar progressiva 

independência no cuidado do seu corpo. 

Confeccionar uma flor utilizando macarrão e pintar com as tintas 

que foram confeccionadas no dia anterior. 

 

QUINTA 

FEIRA 

 

 

1h 40 minutos 

(EI02EO02) Demonstrar imagem 

positiva de si e confiança em sua 

capacidade para enfrentar dificuldades e 

desafios. 

Confecção de um quadro de flor utilizando grãos, que podem ser 

feijão, arroz, milho, ervilha etc. 

 

SEXTA 

FEIRA 

 

2 h. 

(EI02TS02) Utilizar materiais variados 

com possibilidades de manipulação 

(argila, massa de modelar), explorando 

cores, texturas, superfícies, planos, 

formas e volumes ao criar objetos 

tridimensionais. 

Procurar diferentes folhas e flores (diferentes tamanhos e 

texturas). Depois fazer o carimbo das mesmas. Link da atividade 

proposta: https://youtu.be/xLOegCpE84Q 

 

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/xLOegCpE84Q

