
 
 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 14/09 A 18/09 DE 2020 
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PROFESSORES(AS): Damaris, Eide, Fabiana, Maria Beraldo Professora Assistente: Lúcia Adriana 

 

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 
- 

 
 
 

Utilizar materiais variados com 
possibilidades de manipulação (argila, 
massa de modelar), explorando cores, 
texturas, superfícies, planos, formas e 

volumes ao criar objetos tridimensionais 
- 

Material Utilizado : Papéis Coloridos, sulfite, cartolina ou 
papelão, lápis, cola branca 
- Em uma folha de sulfite, cartolina ou papelão, o adulto 
desenhará árvores, flores e gramas, fazendo um jardim 
- A criança terá que picar papéis para serem colados nas 
árvores, (lembrando que o adulto aplicará a cola) e nas 
flores serão bolinhas de papéis, colorindo todo o jardim 
com papéis picados, serão trabalhadas as cores da 
preferência da criança. 
- O adulto fará questões sobre que cores são as árvores, 
flores entre outras, enquanto a criança estiver picando os 
papéis e fazendo as bolinhas, para colorir o seu 

jardim  



TERÇA-
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 

Tempo estimado : 30 minutos 
              Essa atividade pode ser feita ao ar livre e em 
conexão com a natureza. Estamos sempre explorando os 
ambientes naturais maneira livre e despretensiosa. Mas é 
também certo que, em algumas situações, saímos de casa 
com algum objetivo: encontrar insetos, pedras, tesouros… 
Isso favorece criar um olhar mais atento para a natureza, 
sua fauna e flora. 
Primeira parte  
            Então, vamos ao passo a passo para fazer esse 
bonito coração e se divertir com seu filho encontrando 
tesouros! 
Materiais necessários: 

 Papelão 
 Canetinha hidrocor, lápis de cor, giz de cera 

(Material disponível em casa) 
 Pregadores decorativos coloridos 
 Cola  

          Em um papelão, faça um desenho de um coração 
grande, recorte (essa parte será realizada pelo adulto). 
Pinte os pregadores coloridos Com a cola, colar os 
pregadores no coração. Pronto. Isso é tudo o que precisa 
para começar o caça ao tesouro.  
 

QUARTA-
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 

Tempo estimado : 30 minutos 
Segunda parte  
           Durante um passeio no quintal de casa a criança 
levará o coração de papelão feito anteriormente. Deve 
estar atenta para encontrar qualquer coisa na natureza 
que tiver as cores dos pregadores presentes no coração. 
Quando retornar terá um lindo quadro com os tesouros 

 



QUINTA-
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 

Tempo de duração:  30 MINUTOS 
ATIVIDADE:  Carimbo com folhas: 

 
 MATERIAIS: papel sulfite, tinta guache (ou tinta caseira 
conforme enviado na planilha de atividade da semana de 
27 a 30 de abril de 2020, e folhas de arvores. 
          Colher folhas de plantas para brincar de carimbo. 
          Pintar as folhas com a cor  que a criança preferir, 
utilizando  tinta guache. 
          E fazer carimbos conforme a ilustração sempre com 
a ajuda de um adulto.  
          Depois de pronta registrar com foto e enviar no 
grupo. 
          Então colocar em um lugar onde a criança possa ver 
e adimirar sua própria arte. 
 

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 

Tempo de duração: 30 minutos 

Material Necessário: 

- Papel (cartão, cartolina ou papelão) nas cores amarela, 
verde e marrom (podendo ser outras cores) ou folha de 
revista( casos não tenha papel destas cores pintar o papel 
com essas cores com giz de cera, tinta o que tiver em 
casa); 
- Tesoura; 
- Cola; 
- Palito de churrasco; 
- Régua; 
- Uma tira de papel crepom. 
Como Fazer:  
          Fazer um círculo amarelo não muito grande e depois 
recortar e reservar; (este processo deve ser feito por um 



adulto); 
           Na folha verde marcar retas de 1cm de largura por 
10 cm de comprimento; recortar e reservar (este processo 
deve ser feito por um adulto); 
           Passar cola em uma das pontas da tira e colar uma 
ponta na outra, isso deve se repetir em todas as tiras (A 
criança pode fazer este processo) reserve. 
           Passar cola em todo o palito de churrasco e colar 
uma tira fina marrom em todo o palito e reservar. (A 
criança pode fazer este processo com auxilio de um 
adulto); 
         Colar a ponta das tiras no meio do círculo amarelo 
uma a uma; 
         Colar o palito de churrasco no meio do círculo 
amarelo e as tiras; 
         Está pronta a nossa flor colorida. 
         Pode ser feita de varias cores diferentes e montar 
um lindo jardim com flores coloridas. 

           
 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Traços, sons, cores e formas –  

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: CONVIVER, BRINCAR, PARTICIPAR, 

EXPLORAR,EXPRESSSAR e  CONHECER-SE 

 


