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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2020 

TURMA:_Maternal_________ 

 

PLANO DE AULA SEMANAL DE ____22______ A ___ 26______ DE _MARÇO_____________________ 

MONITORAS:_ROMILDA DOS SANTOS ALMEIDA  

 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

 

DIAS DA SEMANA 

TEMPO ESTIMADO 

PARA REALIZAÇÃO DAS 

ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-FEIRA 

 

 

 

 

 

 

20 minutos Trabalhar o meio ambiente e a natureza, lembrando 

do dia da água, cores, criatividade. 

 

 

Apresentamos uma imagem de uma torneira com gotas 

de água caindo para a criança colorir com tinta guache, 

lantejoula, gliter, cola colorida, papel picado, enfim, a 

criança deverá utilizar a criatividade e o que tiver em 

casa, lembrando que precisa ser azul. 

TERÇA-FEIRA 20 minutos Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre 

as características e propriedades dos objetos, 

observação e pintura. 

 

 Observar o quadro oferecido e identificar as imagens 

iguais e pintar da mesma cor. Sugerimos que a criança 

escolha a cor de sua preferência, respeitando os limites 

das imagens. 
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QUARTA-FEIRA 20 minutos  Utilizar de materiais variados com possibilidades de 

manipulação, explorando texturas e colagens. Treino 

das vogais, coordenação motora. 

 

 

Nossa sugestão é a criança, com a ajuda dos 

pais/responsáveis, pegar uma caixa qualquer e não 

precisa ser grande, espalhar no fundo dela areia ou 

farinha de trigo, para, com o dedinho, desenhar as 

vogais, conforme o vídeo explicativo.  

LINK: https://youtu.be/88KaYH_Xl-c. 

QUINTA-FEIRA 20 minutos  Utilizar de materiais variados com possibilidades de 

manipulação, explorando texturas e colagens, 

coordenação motora. 

 

Oferecemos uma imagem de um indiozinho para a  

criança fazer uma colagem com palitos de fósforo ou 

macarrão, nos espaços determinados. 

 

 

SEXTA-FEIRA 20 minutos Utilizar de materiais variados com possibilidades de 

manipulação, explorando texturas e colagens, cores, 

criatividade, trabalhando as datas comemorativas. 

Imagem do circo para a criança decorar com aquilo que 

tiver em casa.  Pode usar papel colorido, fitas coloridas, 

retalhos de tecido, cola, gliter, usando a criatividade.  

Deixamos livre para a criança que optar por  colorir 

com lápis de cor, sem problemas. Mas o importante é 

estar bem colorido.  

 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  

 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Traços, sons, cores e formas. Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  

Brincar, participar, explorar, conhecer- 

 

 

 

https://youtu.be/88KaYH_Xl-c
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RECREAÇÃO 

MATERNAL – 

TERÇA-FEIRA 

– DIA 23.03. 

40 MINUTOS Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 

adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, 

entre outros, trabalhando a coordenação motora e 

movimento de pinça. 

Oferecemos a imagem de  uma estrelinha com bolinhas 

para a criança colorir cada uma delas da cor indicada 

na legenda. Importante respeitar os limites das 

bolinhas.  

 


