
 

E.M. “ANGELINA DENADAI BERTOLDO” 

TURMA: Maternal 

                                                                PLANO DE AULA SEMANAL   DE SETEMBRO 21 A 25  DE SETEMBRO 2020 

PROFESSORES (AS):Adriana,Lilian, Lourdes,Zilda,Andrea Baltazar,Andreia C, Carolina e 

Gemerson. 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO ESTIMADO 
PARA REALIZAÇÃO 
DAS ATIVIDADES 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
E DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIA / CONTRIBUIÇÃO DIDÁTICA 

 
SEGUNDA 
FEIRA 

 
30 a 40 minutos 

( EI02TS02) Utilizar materiais 
variados com possibilidades de 
manipulação, explorando cores e 
texturas. 

Utilizar fundos de garrafas pets, espumas em formatos de flores 
ou até mesmo um garfo, escolher 3 cores de tintas, com o auxílio 
do objeto escolhido, fixar nas tintas e carimbar no papel. 
 

 
TERÇA  
FEIRA 

 
20a30 minutos 

( EI02ET07 ) Contar oralmente 
objetos em contexto diversos. 

Confeccionar um tabuleiro de papelão e colocar os números de 1 
á 5 na vertical, separar tampas de garrafas ou objetos variados 
com diferentes cores e ir colocando no tabuleiro de acordo com 
os números correspondentes. 
 

QUARTA 
 FEIRA 

30 a40 minutos (EI02TS02 ) Utilizar materiais 
variados com possibilidades de 
manipulação, explorando cores e 
texturas. 

Destacar as cores primárias e secundárias nas atividades do dia-
a-dia e utensílios de casa e fazer uma contagem do que utilizou, 
separar por cores formando um círculo cromático. 
www.criandocomapego.com 
 

QUINTA 
 FEIRA 
 

60 minutos (EI02ET07) Contar oralmente 
objetos em contexto diversos. 

Entregar desenhos de várias flores para a criança e peça para 
que pintem de cores variadas utilizando cores primárias e 
secundárias, em seguida peça para separar as flores por cores e 
fazer a contagem. 

SEXTA 
 FEIRA 

1h a 1h e 30 minutos (EI02ET02) Observar, relatar e 
descrever fenômenos naturais (luz 
solar, vento, chuva, etc... ). 

Explicar para a criança sobre a estação do ano Primavera, que é 
a estação das flores, a mais bonita, colorida, ensolarada, às 
vezes com chuvinha acompanhada de arco-íris. Realizar a 
brincadeira de bola de sabão gigante e aproveitar para brincar 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aproveitando a estação. 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Traços, sons, cores e formas/ espaços, 
tempo, quantidades, relações e transformações. 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: explorar, expressar, brincar e participar 


