
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2020 

TURMA: Maternal 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 12/10/2020 À 16/10/20200 DE OUTUBRO. 

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 

:  

 

 

 

 

Feriados dia das crianças 

TERÇA-FEIRA 40 minutos 

  

 

 
 
 
 
 

Comemoração do dia dos professores  



QUARTA-FEIRA 40 minutos 

Campo de Experiência: Espaços, 

tempos, quantidades relações e 

transformações.               

Observar, relatar e descrever 

incidentes do cotidiano e 

fenômenos naturais (luz solar, 

vento, chuva, etc). (EIO2ETO2).                              

 

 
 
 
 

PROJETO DA ESCOLA: Aprendendo em casa 

TEMA: PLANETA EXPERIÊNCIA 

ROTINA: Vamos recordar os números?        

ATIVIDADE: Tornado no pote.   

https://youtu.be/QLBGky67iV4. 

HABILIDADES: Observar e Explorar.                

DESENVOLVIMENTO: Logo após a exibição do vídeo, as 

crianças, com a ajuda de seus pais, irão realizar a 

experiência "Tornado no Pote". Os familiares podem 

explicar às crianças que tornados são fenômenos naturais 

(ventos muito fortes e que giram com muita velocidade). 

Em seguida, utilizando um pote de plástico transparente 

com tampa, um pouco de água e um pouquinho de 

detergente, podem pedir às crianças que coloquem os 

ingredientes no pote, tampem e girem com com força. Vão 

observar que o tornado se forma dentro do recipiente. Vale 

lembrar que, quanto mais girar, melhor será a visualização 

da experiência. 

QUINTA-FEIRA 40 minutos 

Campo de Experiências: Escuta, 

fala, pensamento e imaginação. 

(EI02EF01). 

Dialogar com crianças e adultos, 

expressando seus desejos, 

necessidades, sentimentos e 

opiniões. 

 

 

PROJETO DA ESCOLA: Aprendendo em casa. 

TEMA: PLANETA EXPERIÊNCIA 

ROTINA: História 

ATIVIDADE: Afunda ou Flutua? 

https://youtu.be/A957b3MtX_Y 

DESENVOLVIMENTO: Após assistirem o episódio da 

Luna, os pais pegarão uma bacia ou balde, colocarão 

água e pedirão para as crianças colocarem algumas frutas 

https://youtu.be/QLBGky67iV4
https://youtu.be/A957b3MtX_Y


 e objetos dentro para ver se irão "Afundar ou Flutuar", 

registrando a experiência de nossos "pequenos 

cientistas"e  nos enviando. 👩🏽🔬�🏻🔬  

Link Projeto Musicalização: https://youtu.be/a2rwiDQEraI 

SEXTA-FEIRA 40 minutos 

Campo de Experiências: O eu, o 

outro e o nós. (EI02E003). 

Compartilhar os objetos e os 

espaços com crianças da mesma 

faixa etária e adultos. 

 

 

PROJETO DA ESCOLA: Aprendendo em casa. 

TEMA: PLANETA EXPERIÊNCIA. 

ROTINA: Música ( Pula, Pula Pipoquinha). 

ATIVIDADE: Vamos fazer 🍿? 

https://youtu.be/VWNyDlNBzZw 

HABILIDADES: Participar e Explorar. 

DESENVOLVIMENTO:  Após assistirem o clipe e 

cantarem a música "Pula, pula Pipoquinha",  os pais junto 

com as crianças irão preparar uma deliciosa Pipoca e 

saborearem. Não esquecendo de nos enviarem as 

fotos!!!🍿😋  

Link do livro de leitura : O livro que queria ser brinquedo. 

https://drive.google.com/file/d/1F9rg8zUiMdO34HWiNdgRF
nTE4UQ7FP6g/view?usp=drivesdk 

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/a2rwiDQEraI
https://youtu.be/VWNyDlNBzZw
https://drive.google.com/file/d/1F9rg8zUiMdO34HWiNdgRFnTE4UQ7FP6g/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1F9rg8zUiMdO34HWiNdgRFnTE4UQ7FP6g/view?usp=drivesdk

