
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2020 

TURMA: Maternal 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 19/10/2020 à 23/10/2020 

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: Traços, sons, cores 

e formas (EI02TSO2) 

Utilizar materiais variados com 

possibilidades de manipulação, explorando 

cores, texturas, superfícies, planos, formas e 

volumes ao criar objetos tridimensionais. 

 

 

 

 

PROJETO DA ESCOLA: Aprendendo em casa. 

Tema: Planeta Experiência. 

Rotina: Vamos cantar? 

Habilidade: Brincar e transformar 

Atividade: Ciência em casa 

https://youtu.be/Y8Rv5o0VxpA 

Desenvolvimento: Após assistirem o vídeo, as crianças, 

junto aos seus responsáveis, irão realizar a experiência 

utilizando os objetos descritos e seguindo as orientações. 

Os pais poderão realizar algumas explicações às crianças 

com base na exibição do vídeo, que permite várias 

observações. Não deixem de registrarem nossos 

pequenos cientistas em ação. 

https://youtu.be/Y8Rv5o0VxpA


TERÇA-FEIRA   40 minutos 

Campo de Experiência: Espaços, tempos, 

quantidades, relações e transformações.  

(ElO2ETO3). Compartilhar com outras 

crianças, situações de cuidado de plantas e 

animais nos espaços da instituição ou fora 

dela. 

 

 
 
 
 
 

PROJETO DA ESCOLA: Aprendendo em casa. 

TEMA: Planeta Experiência.                              

Rotina: História “João e o pé de feijão”. 

Habilidades: Explorar e expressar                     

ATIVIDADE: Experiência do Feijão. 

https://youtu.be/eGhFfkI3sRk 

Desenvolvimento: Os pais assistirão o vídeo com as 

crianças e em seguida seguirão as orientações dadas para 

germinarem o feijão. 

QUARTA-FEIRA 40 minutos 

Campo de Experiência: Escuta, Fala, 

Pensamento e Imaginação. 

(EI02EF06) Cria e contar histórias oralmente, 

com base em imagens ou temas sugeridos. 

 
 
 
 
 
 

PROJETO DA ESCOLA: Aprendendo em casa. 

Tema: Planeta Experiência. 

Rotina: Relembrar as cores primárias (vermelho, amarelo 

e azul), mostrar alguns objetos coloridos, pedindo para 

identificarem apenas essas cores. 

Habilidades: Expressar e Participar. 

ATIVIDADE: Contação de histórias: “Balãozito". 

https://youtu.be/ave20aycgdI 

Experiência: Copo surpresa. 

https://youtu.be/NZiRYdsvGeA 

Desenvolvimento: Após assistirem o vídeo, as crianças 

junto como os pais ou responsáveis, irão realizar a 

experiência do Copo Surpresa e criarem de acordo com a 

sua imaginação. Podendo ser uma história, música, etc. 

https://youtu.be/eGhFfkI3sRk
https://youtu.be/ave20aycgdI
https://youtu.be/NZiRYdsvGeA


Bom divertimento à todos e não se esqueçam das 

fotos!!!📷 

QUINTA-FEIRA 40 minutos 

Campo de Experiências: 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: Planeta Experiência. 

Rotina: Reconhecer as cores. 

Habilidades: coordenação motora e Expressão corporal. 

Atividade: Brincadeira de mímica. 

Link brincadeira musical: https://youtu.be/zcoM8PnfAnQ 

Desenvolvimento: Os pais ou responsáveis assistirão o 

vídeo "Brincadeira musical" recontarão papel colorido, se 

não tiver pinte papel das cores verde, vermelho e amarelo, 

e brincarão da brincadeira de Mímica. 

SEXTA-FEIRA 
40 minutos 

 

Campo de Experiências: Corpo, gestos e 

movimentos.  

(El02CGO5) Desenvolver progressivamente 

as habilidades manuais, adquirindo controle 

para rasgar, desenhar, pintar, folhear, entre 

outros. 

 

 

PROJETO DA ESCOLA: Aprendendo em casa. 

Tema: Planeta Experiência. 

Rotina: Falar como está o tempo. 

Habilidade: Explorar e criar 

.Atividade: Mágica com papel toalha. 

https://youtu.be/jBLsHT-GuP4 

Desenvolvimento: Após assistirem o vídeo, os pais ou 

responsáveis irão realizar a experiência, seguindo as 

orientações do vídeo. Na sequência tire várias fotos com 

os resultados da experiência, vai ser muito divertido. 

Leitura: Meu amigo Robô! 

https://youtu.be/zcoM8PnfAnQ
https://youtu.be/jBLsHT-GuP4


https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/meu-

amigo-robo/ 

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, PARTICIPAR, CRIAR, 

TRANSFORMAR E BRINCAR. 

 

 

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/meu-amigo-robo/
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/meu-amigo-robo/

