
PROFESSORES (AS): Andréia,

_____________________________________________________________________________________________________________________________

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES 

SEGUN
DA-

FEIRA 

 
 

 
TERÇA
-FEIRA 

 
Em média 
30 min. ou 
de acordo 

com a 
disponibili

dade de 
cada um. 

PROFESSORES (AS): Andréia, Sheila, Letícia,Geneilson, Isabel , 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

REALIZAÇÃO 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO

 

 
 
 
 
Feriado Nacional: independência Brasileira
 
 

 
 
Dialogar com crianças e adultos, expressando seus 
desejos, necessidades, sentimento e opiniões.
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANO DE AULASEMANAL 

PLANO DE AULA SEMANAL DE: 

Geneilson, Isabel , Léia, Lúcia,  e Tamara.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
ENVOLVIMENTO 

Feriado Nacional: independência Brasileira 

com crianças e adultos, expressando seus 
desejos, necessidades, sentimento e opiniões. 

PLANO DE AULASEMANAL 

TURMA: Maternal A e B

PLANO DE AULA SEMANAL DE: 08/09/2020 À

, Lúcia,  e Tamara. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS

 
 
 
 
Feriado Nacional: independência Brasileira
 
 

com crianças e adultos, expressando seus 

Releitura obra de arte: soltando papagaios. 
Obra Cândido Portinari

Nossa vida é movida por descobertas e essa 
movimentação inicia-se na educação 
nesse momento apresentando alguns artistas que fez e faz 
historias pelo nosso país com suas artes. Trago aqui o 
artista plástico Candido Portinari, mas conhecido pelo 
sobrenome; Portinari. 
Uma de suas obras prima retrata uma velha e conhe
brincadeira passada de geração a geração: Soltar pipas.

PLANO DE AULASEMANAL – ANO 2020 

TURMA: Maternal A e B 

/2020 À 11/09/2020 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

Feriado Nacional: independência Brasileira 

Releitura obra de arte: soltando papagaios.  
Obra Cândido Portinari 

 
Nossa vida é movida por descobertas e essa 

se na educação infantil. Estamos 
nesse momento apresentando alguns artistas que fez e faz 
historias pelo nosso país com suas artes. Trago aqui o 
artista plástico Candido Portinari, mas conhecido pelo 

Uma de suas obras prima retrata uma velha e conhe
brincadeira passada de geração a geração: Soltar pipas.

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Nossa vida é movida por descobertas e essa 
infantil. Estamos 

nesse momento apresentando alguns artistas que fez e faz 
historias pelo nosso país com suas artes. Trago aqui o 
artista plástico Candido Portinari, mas conhecido pelo 

Uma de suas obras prima retrata uma velha e conhecida 
brincadeira passada de geração a geração: Soltar pipas. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Relate para seu filho alguma experiência que você já teve 
em relação a essa brincadeira, em seguida mostre a foto 
da obra meninos soltando papagaios -1940, para que as 
crianças possam ampliar seu mundo do conhecimento.  
 

QUAR
TA-

FEIRA 

Em média 
30 min. ou 
de acordo 

com a 
disponibili

dade de 
cada um. 

 
 
 
Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 
adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar e 
folhear e entre outros. 
 

Releitura obra de arte: soltando papagaios: 
 Cândido Portinari 

 
Vamos fazer arte: já que descobrimos que nossas 
brincadeiras são coisas de artistas propomos para que 
incentivem o artista que há em seu filho (a). 
Disponibilize folhas de papel, canetas, lápis de cores ou 
giz de cera, o que estiver disponível para o artista que 
mora ao seu lado (criança) possa criar seu desenho. 
Se quiser sugira o desenho da pipa e deixe a imagem da 
obra de Portinari para ser mais um recurso de ideias para 
nossos artistas. 

QUINT
A-

FEIRA 

Em média 
30 min. ou 
de acordo 

com a 
disponibili

dade de 
cada um. 

 
 
 
Utilizar diferentes materiais, suportes e procedimentos 
para grafar, explorando cores, texturas, superfícies, 
planos, formas e volumes.  
 
 
 
 
 
 

 Releitura obra de arte: soltando papagaios: 
Cândido Portinari 

 
Portinari um grande artista nas telas para pintura como 
estamos aprendendo; agora vamos colocar nosso 
conhecimento da obra soltando papagaios 1940 que está 
numa tela e passar para nossa vida real,  
Colocando em ação a nossa arte, realizando a construção 
da nossa pipa. 
 Use a criatividade do seu artista e aproveite junto sendo 
um artista também. 
Agora vamos brincar com a obra de arte a sua pipa e 
aproveite fotografe esse memento e mostre ao seu filho (a) 
a semelhança da obra do artista Candido Portinari com a 
que vocês construíram. 
 
 



SEXTA-
FEIRA 

Em média 
30 min. ou 
de acordo 

com a 
disponibili

dade de 
cada um. 

 
 
 
Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, 
colagem, dobradura e escultura, criando produções 
bidimensionais e tridimensionais. 
 
 
 
 
 
 
 

Brincando de ser artista: Pintura com papel toalha 
 
Breve biografia de Candido Portinari que será lida pelos 
pais, para a criança antes de aplicar a atividade que será 
um brincar de ser artista. 
A proposta será a seguinte: 
Você vai precisar de um papel toalha, canetinhas, pincel e um 
pote com água. 
O primeiro passo é usar as canetinhas em um pedaço de papel 
toalha. Você poderá dobrar o papel se preferir.  
Você pode fazer o desenho que quiser, mas que tal tomar de 
base para seu desenho alguma obra de Candido Portinari? Só 
precisa tomar cuidado para não forçar demais a canetinha e 
acabar rasgando o papel toalha. 
Depois que você acabar de desenhar é só pegar o pincel 
molhado com água e passar com cuidado no desenho. Se não 
tiver um pincel, você pode usar um conta gotas. 
O resultado final é uma arte abstrata com o efeito aquarela.   
 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação; Traços, Sons, Cores e 
Formas; Corpo, Gestos e Movimentos; Espaço, Tempo, Relações e Transformações. 
 
 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Brincar, Participar, Conviver, Conhecer-se. 
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