
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021

TURMA: Maternal SEMANA 3

PLANO DE AULA SEMANAL DE 15 a 18/03

PROFESSORES(AS): Janaína, Patrícia Neide, Gilmara, Vanessa, Mara e Marlei

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL)

DIAS DA

SEMANA

TEMPO

ESTIMADO

PARA

REALIZAÇÃ

O DAS

ATIVIDADE

S

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E

DESENVOLVIMENTO
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS

SEGUN

DA-FEI

RA

1 h 30

min

(EI02EO03) Compartilhar os objetos e os espaços com
crianças da mesma faixa etária e adultos.

A hora de brincar, sem dúvida é a hora favorita das crianças.
Por esse motivo, estar presente e brincar juntos fortalecem e
muito o vínculo entre pais e filhos. Desenvolvendo o foco e a
atenção da criança possibilitando que possa conviver e brincar
com outras crianças (se houver) e adultos.
Em um ambiente limpo e aconchegante o adulto organizara uma
"Cabana", com objetos disponíveis em casa. Ex: (cobertor,
lençol, caixas de papelão, ou seja, abuse da imaginação.!!)
Após a Cabana montada, o familiar irá brincar de descobrir qual
é o objeto, peça de roupa de cada familiar de casa e
identificá-lo.



TERÇA-

FEIRA
1 h 30 min

(Ei02CG05) Desenvolver habilidades manuais adquirindo
controle para desenhar,pintar, rasgar entre outros.

O nosso nome é muito importante, o nome é a nossa
identidade. Por causa dele nos tornamos conhecido pelos
nossos parentes, amigos da escola e do bairro onde moramos.
Conhecer-se é ir construindo e constituindo sua imagem de
maneira positiva. Então, vamos fazer um momento em família
bem legal?

Em um ambiente confortável e sem barulho, o adulto e a criança
assistirão a história "O nome da gente."

Em seguida utilizando os materiais que temos em casa (lápis de
cor e papéis diversos) vocês farão a primeira letra do nome,
neste caso o Responsável coloca a primeira letra do nome da
criança grande para que ela possa visualizar e tentar reproduzir.
Esse momento pode ser registrado com fotos, ou vídeo desse
momento em família.

https://youtu.be/nl8UStfDNPE

QUART

A-FEIR

A

1 h 30 min

(EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade
na interação com crianças e adultos.

A família é a primeira sociedade que convivemos e que
levamos por toda vida, uma das instituições mais antigas, sendo
base para a formação de qualquer indivíduo, sendo onde
aprendemos a conviver interagindo com o mundo e somos
preparados para a vida.

As lembranças infantis são as porções de alegria levadas
sempre no coração como recordações. Momentos simples como
conversas ao redor da mesa proporcionam vínculos de
confiança e fortalecem os laços familiares. Brincar todos juntos,
além da diversão, permite novas experiências e vivências.

Em um ambiente aconchegante, o responsável irá com a

criança assistir o vídeo, que relata os membros da Família, após

https://youtu.be/nl8UStfDNPE


assistir, converse com a criança e oralmente pergunte para ela

quem, são os membros de sua família.

Segue o link para o vídeo

https://youtu.be/zoD4vhrP190

QUINT

A-FEIR

A

1 h 30 min

.

(EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando
seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.

Como estamos em fase de nos conhecer, iremos conhecer
agora a Cidade onde moramos que é chamado Ribeirão Pires e
tem muitos lugares para que possam visitar e conhecer juntos
que contém bastante áreas verdes e natureza possibilitando que
as crianças explorem e brinquem em diferentes espaços dentro
de sua Cidade.
Nesta semana estaremos comemorando o Aniversário da
Cidade de Ribeirão Pires, portanto estaremos apresentando
alguns Pontos Turísticos no link a seguir.
Esteja com a criança em uma ambiente aconchegante onde ela
possa observar e apreciar as imagens enviadas.no link a seguir:
https://www.youtube.com/watch?v=wLdpHR6njK8

SEXTA-

FERIA

1 h 30 min FERIADO FERIADO

https://youtu.be/zoD4vhrP190
https://www.youtube.com/watch?v=wLdpHR6njK8


CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  Corpo, Gesto e Movimentos, O Eu, o outro e Nós,  Escuta, Fala, Pnsamento e

Imaginação.

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Participar, Expressar, Conhecer.


