
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2020 

TURMA: Maternal 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 05/10/2020 À 09/10/20200  

PROFESSORES (AS): Fabiana, Simone, Hilma e Renata. 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO ESTIMADO 
PARA REALIZAÇÃO 
DAS ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
E  
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-FEIRA 

40 minutos 
 
 

Campo de Experiência: O eu, o 

outro e o nós. (EI02E006) 

Respeitar regras básicas de 
convívio social nas interações e 
brincadeiras. 
 
 
 

 

PROJETO DA ESCOLA: Aprendendo em casa 
 
TEMA: Alimentação saudável 
 
ROTINA: Relembrar as cores 
 
ATIVIDADE: Faz de conta 
 
DESENVOLVIMENTO: Os pais ou responsáveis iniciarão a 
atividade lendo a história “Rita sapeca cozinha”, em 
seguida passarão as orientações de como será a 
atividade, usando a criatividade e a imaginação q que será 
bem divertido. A brincadeira consiste em pegar objetos de 
cozinha, bonecas ou ursos de pelúcias e brincar de fazer 
comida, igual a história. 
Link do livro de leitura: 
https://drive.google.com/file/d/1RcQqzNeG7xlADkzmYrVcg
9Eevcy-4oy4/view?usp=drivesdk 
 
HABILIDADES DESENVOLVIDAS: Criatividade e 
imaginação. 

https://drive.google.com/file/d/1RcQqzNeG7xlADkzmYrVcg9Eevcy-4oy4/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1RcQqzNeG7xlADkzmYrVcg9Eevcy-4oy4/view?usp=drivesdk


TERÇA-FEIRA 40 minutos 

Campo de Experiência: Escuta, 

fala, pensamento e imaginação. 

(EI02EF09). 

Manusear diferentes instrumentos 
e suportes de escrita para 
desenhar traçar letras e outros 
sinais gráficos. 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO DA ESCOLA: Aprendendo em casa 
 
TEMA: Alimentação saudável 
 
ROTINA: Falar a primeira letra do seu nome. 
 
ATIVIDADE: Desenhar três frutas que apareceram na 
história que mais gostam. https://youtu.be/G0sv4cZ1ClA 
Ana e as frutas. 
 
DESENVOLVIMENTO: Após assistirem o vídeo da história 
“Ana e as frutas”, com a orientação dos pais ou 
responsáveis, as crianças irão desenhar em uma folha de 
sulfite, três frutas que apareceram na história que mais 
gostam, pode ser com giz de cera ou lápis de cor. Usem a 
criatividade e divirtam-se, não esqueçam de mandar lindas 
fotos das atividades. 
 
HABILIDADES DESENVOLVIDAS: Memorização, 
expressão e criatividade. 

QUARTA-FEIRA 40 minutos 

Campo de Experiência: Traços, 
sons, cores e formas. 
(EI02TS01). 
 
Criar sons com materiais, objetos e 
instrumentos musicais, para 
acompanhar diversos ritmos de 
música. 
 

 

 
 

PROJETO DA ESCOLA: Aprendendo em casa 
 
TEMA: Alimentação saudável 
 
ROTINA: Hora da história 
 
ATIVIDADE: Sons dos alimentos 
https://youtu.be/2rUiw6htvlI ( música “Forte e Grandão”) 
https://images.app.goo.gl/7HkMXW3RAxMbiYdj8 
 

 

https://youtu.be/G0sv4cZ1ClA
https://youtu.be/2rUiw6htvlI
https://images.app.goo.gl/7HkMXW3RAxMbiYdj8


DESENVOLVIMENTO: As crianças assistirão ao vídeo 
musical com seus pais e ao término irão utilizar potes 
plásticos, garrafas pets ou o que tiverem em casa, e 
também um pouquinho de alimentos crus, como feijão, 
arroz, milho para pipoca, entre outros, para criarem 
instrumentos musicais. Neste momento os responsáveis 
podem também explicar às crianças que os alimentos 
utilizados se transformam depois de cozidos, em nossas 
refeições. Lembrando que o tamanho dos utensílios e a 
quantidade de alimentos usados variam o som. Aproveitem 
e divirtam-se muito tocando os instrumentos. 
 
HABILIDADES DESENVOLVIDAS: Expressar e explorar 

QUINTA-FEIRA 40 minutos 

Campo de Experiências: Espaços, 

tempos, quantidades, relações e 

transformações. (EI02ET05). 

Classificar objetos, considerando 
determinado atributo (tamanho , 
peso, cor, forma, etc) 
 
 
 
 

PROJETO DA ESCOLA: Aprendendo em casa 
 
TEMA: Alimentação saudável 
 
ROTINA: Roda de música 
 
ATIVIDADE: Salada de frutas. 
https://youtu.be/6kdw4cHZgo8 
 
DESENVOLVIMENTO: Os pais pedirão para as crianças 
pegarem algumas frutas e perguntarão qual a cor, forma e 
tamanho da fruta. Ex: que cor é a maça, qual sua forma, 
ela é grande ou pequena? Em seguida, juntamente com as 
crianças, farão uma salada de frutas e pedirão para as 
mesmas se servirem e também os familiares, registrando 
este momento e nos enviando. 
 
HABILIDADES DESENVOLVIDAS: Participar e explorar. 

https://youtu.be/6kdw4cHZgo8


SEXTA-FEIRA 40 minutos 

Campo de Experiências: Corpo, 
Gestos e Movimentos. (EI02CG05). 

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

PROJETO APRENDENDO EM CASA                          

TEMA: Alimentação Saudável.    

 ROTINA: Cores das frutas.                   

ATIVIDADE: Musica: Forte e grandão. 

https://youtu.be/EMdhg_O69Rw  

Desenvolvimento: As crianças irão assistir ao vídeo 

musical com os familiares, e após a exibição, com o auxílio 

dos responsáveis, irão procurar folheando revistas ou 

folhetos, figuras de alimentos saudáveis e não saudáveis.  

HABILIDADES DESENVOLVIDAS: Concentração e 

atenção. 

Link do livro de leitura: https://drive.google.com/file/d/1-

M0nqIn2bS1PEe2tXw5RFcTAE7OzxZOH/view?usp=drives

dk 

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” E "ESPAÇOS, 

TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES". 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: EXPLORAR, EXPRESSAR, CONVIVER E 

BRINCAR. 

 

 

https://youtu.be/EMdhg_O69Rw
https://drive.google.com/file/d/1-M0nqIn2bS1PEe2tXw5RFcTAE7OzxZOH/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1-M0nqIn2bS1PEe2tXw5RFcTAE7OzxZOH/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1-M0nqIn2bS1PEe2tXw5RFcTAE7OzxZOH/view?usp=drivesdk

