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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2020 

TURMA:_Maternal_________ 

 

PLANO DE AULA SEMANAL DE ____15______ A ___ 18______ 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 Atenção e desenvolvimento da coordenação motora. 

 

 

 

Rasgar pedaços de papel e fazer  bolinhas de 

papel e colar dentro do desenho, respeitando o 

limite. 

TERÇA-FEIRA 20 minutos Manusear diferentes suportes de escrita para desenhar e 

traçar letras e outros sinais gráficos, coordenação motora 

e cores. 

 

 Cobrir os pontilhados com o auxílio de um lápis 

de cor laranja ou, se preferir, pode ser passar o 

dedinho com tinta laranja. 

  

QUARTA-FEIRA 20 minutos  Utilizar materiais variados com possibilidades de 

manipulação, explorando cores e texturas, trabalhando a 

letra “U”.  

 

Observar a letra U e cobri-la com lã ou barbante 

da cor que preferir. 
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QUINTA-FEIRA 20 minutos  Reconhecer a história da cidade onde vive, 

desenvolvendo noções de tempo (passado e presente), 

estabelecer relações entre objetos, símbolos, cores e 

formas. 

 

 

 

Oferecemos algumas imagens de pontos turísticos 

da cidade de Ribeirão Pires, fazendo menção ao 

aniversário da Cidade, pedimos para a criança 

conversar com seus pais/responsáveis sobre o 

assunto e para a criança observar entre as 

imagens, qual foi o lugar que já visitou 

pessoalmente e o que gosta maisna sua cidade. 

SEXTA-FEIRA 
                   - 

Feriado  

 

 Feriado 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  

 

Traços, sons, cores e formas. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações.  

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  

Brincar, expressar, conviver._ 

 

 

RECREAÇÃO 

MATERNAL 

16.02.2021 

40 minutos  Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, 

dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.  

 

 

A monitora preparou um vídeo para trabalhar os 

movimentos, o corpo de forma lúdica, gestos, olhares e 

mímicas em brincadeiras e atividades artísticas como 

dança e música. 

Reúna a família e vamos cantar e dançar juntos, 

aprendendo e brincando!! 

 

https://youtu.be/5vRdg6cogFk  

 

 

https://youtu.be/5vRdg6cogFk

