
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Maternal A e Maternal B 

SEMANA: 15/03 a 19/03/2021 

PROFESSORAS: Dinair, Noeli, Alexandre e Maria do Carmo/ Cristiana, Eliane, Cláudia e Milene. 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-
FEIRA 

15/03/2021 
30 minutos 

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

No dia 19 de março, a cidade de Ribeirão Pires comemora 67 anos. Sendo assim, nessa semana 
nas atividades propostas, aprenderemos sobre os pontos turísticos, o hino e os símbolos da nossa 
cidade. Através do vídeo, vamos conhecer hoje alguns pontos turísticos da cidade de Ribeirão Pires, 
como: Igreja Nossa Senhora do Pilar, Mirante Santo Antônio, Jardim Oriental, Vila do doce, Museu 
a céu aberto, entre outras atrações. 
Após o vídeo, podemos conversar com a criança sobre a cidade, faça alguns questionamentos para 
ela, tais como: Vocês já visitaram algum desses lugares do vídeo? Se sim, qual lugar vocês mais 
gostaram de conhecer e porquê? Se não, qual lugar vocês gostariam de conhecer? Em Ribeirão 
Pires também temos uma Estação de trem, você já andou de trem? 
Link: https://youtu.be/wLdpHR6njK8 
 

TERÇA-
FEIRA 

16/03/20121 
30 minutos 

(EIO3TS03) Utilizar 
diferentes fontes sonoras 
disponíveis no ambiente 
em brincadeiras 
cantadas, canções, 
músicas e melodias. 

Preparar um lugar aconchegante sentar se com a criança apresentar o Hino da cidade, fiquem em 
pé e junto com a criança cante/acompanhe o Hino da cidade. Em seguida explicar novamente sobre 
a cidade de Ribeirão Pires, que é uma cidade acolhedora e serrana. Vamos finalizar a atividade, 
acessando o link abaixo e apresente para a criança os símbolos da cidade. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1ihi9f-l3vA  

https://youtu.be/wLdpHR6njK8
https://www.youtube.com/watch?v=1ihi9f-l3vA


QUARTA-
FEIRA 

17/03/2021 
30 minutos 

(EI02EF04) Formular e 
responder perguntas 
sobre fatos da história 
narrada, identificando 
cenários, personagens e 
principais 
acontecimentos. 
 

Vocês já conheceram um pouquinho da história de nossa cidade, seus símbolos e o hino municipal. 
Nesta atividade vamos apresentar alguns pontos turísticos da cidade de Ribeirão Pires.  
Será que você já conhece algum deles?  
Assista ao vídeo e em seguida, pergunte para a criança qual lugar elas mais gostou de conhecer. 
Caso tenham fotos de algum passeio realizado na cidade de Ribeirão Pires compartilhe conosco no 
grupo de whatsapp. Estamos ansiosos! 
 
 
  
 
 
 

QUINTA-
FEIRA 

18/03/2021 
15 minutos 

(EI02CG05) Desenvolver 
progressivamente as 
habilidades manuais, 
adquirindo controle para 
desenhar, pintar, rasgar, 
folhear, entre outros. 
 

Durante essa semana vocês conheceram um pouco sobre a cidade de Ribeirão Pires, sua história, 
seus símbolos e pontos turísticos. Amanhã dia 19 de março, ela fará aniversário. Vamos fazer um 
desenho bem bonito para homenagear nossa querida cidade, utilizem os materiais que tiver 
disponível em casa. Não esqueça de compartilhar conosco essa belíssima arte. 

SEXTA-
FEIRA 

19/03/2021 
 

  
 
                                                      FERIADO 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Escuta, fala, pensamento e imaginação/ Traços, sons, cores e formas/ 

Corpo, gestos e movimentos. 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Expressar/ Participar/ Explorar. 

 

 

 

 

 

 



PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Maternal C e Maternal D 

SEMANA: 15/03/2021 a 18/03/2021 

PROFESSORES: Carolina Q, Reinaldo, Silvia e Gilmar, Carolina F, Eliana, Elaine Ilma. 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 

SEMANA 

TEMPO 

ESTIMADO PARA 

REALIZAÇÃO 

DAS ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-

FEIRA 

15/03 

30min 

(EI02CG05) Desenvolver 

progressivamente as 

habilidades manuais, 

adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, 

folhear, entre outros. 

Localizada na quarta divisão, a pedra do elefante é um dos pontos turístico da cidade de Ribeirão Pires. 

Depois de assistir ao vídeo, separar folhas de papel (jornal, revistas ou folhetos), cola e um copo. Pedir 

para a criança confeccionar bolinhas de papel e uma maior, que se aproxime ao formato da Pedra do 

Elefante. Coloque o copo a frente da pedra (representada pela bola de papel), dê um pouco de bolinhas 

para cada participante e peça para eles tentarem acertar o copo as arremessando. Terminada as 

bolinhas, um círculo envolto da pedra do elefante deverá ser feito organizando o espaço turístico. 

 

 

TERÇA-

FEIRA 

16/03 

30min. 

(EI02EF06) Criar e contar 

histórias oralmente, com base 

em imagens ou temas 

sugeridos. 

Observem as imagens disponíveis de alguns pontos turísticos da nossa cidade de Ribeirão Pires. 

 



Quais destes pontos turísticos você já visitou com seus familiares? O que mais chamou atenção? Em 

seguida fale por meio de um vídeo e/ou desenho (ilustração) e se preferir, poderá recortar e colar 

figuras, imagens que represente o Ponto Turístico que vocês mais gostaram de passear com seus 

familiares! Caso não tenha os pontos turísticos que vocês mais gostaram de visitar em nossa cidade 

você poderá descrever, utilizando uma das alternativas apresentadas. E para finalizar, ouçam o Hino 

de Ribeirão Pires e observem as cores de nossa bandeira.  

https://www.youtube.com/watch?v=pgOFAIbXlKk 

 Obs. Compartilhe conosco, quais Pontos Turísticos vocês já visitaram e qual chamou mais sua atenção! 

QUARTA-

FEIRA 

17/03 

35min. 

(EI02TS02) utilizar materiais 

variados com possibilidades 

de manipulação (argila, massa 

de modelar etc.), explorando 

cores, texturas, superfícies, 

planos, formas e volumes ao 

criar objetos tridimensionais. 

 

 

Nesta atividade apresentaremos um local apreciado por turistas em nossa Cidade de Ribeirão Pires é 

a Obra de São Jose de Inox localizada na Av. Francisco Monteiro s/n, Bairro Santa Luzia, obra do artista 

plástico e escultor Lúcio Bittencourt, conhecido mundialmente com suas obras espalhadas por diversos 

países realizam diversos trabalhos usando sucata de material em aço inoxidável e ferro. Utilizou nessa 

escultura aço inox doado pela Companhia Inox Tubos, instalada na cidade, esta obra é uma visão 

futurista do padroeiro da cidade.  

Conversar com a criança se gostou de conhecer a história do ponto turístico de nossa cidade. Em 

seguida com o exemplo da criatividade do artista estimular e junto com a criança criar uma obra ou 

brinquedo com material de sucata que tenha disponível. Desde já, parabéns e compartilhe conosco.   

Sugestão link: https://pve.institutovotorantim.org.br/2020/05/04/aprenda-a-fazer-brinquedos-com-

materiais-reciclados/  

Materiais Recicláveis: Rolinho de papel higiênico, tampinhas diversas, potes de 

iogurte entre outros. Cola e papeis coloridos.                                      . 

QUINTA-

FEIRA 

18/03 

35min 

 (EI02EF05) Relatar 

experiências e fatos 

acontecidos, histórias ouvidas, 

filmes ou peças teatrais 

assistidos etc. 

Conheceremos um pouco de um dos patrimônios da história de Ribeirão Pires, o museu Família Pires, 

localizado na Rua Miguel Prisco, número 286, suas principais características são sua arquitetura, que 

remete ao estilo neoclássico, a torre do relógio possui oito lances de escada e três pavimentos, seu 

mirante permite uma ampla visão da cidade e o relógio da torre que marca o horário oficial é o principal 

elemento de sua arquitetura.  

A proposta da atividade é apreciar o acervo de forma virtual do museu e fazer um relógio com a criança 

representando o que tem no museu, utilizando papelão ou papel cartão, ou um relógio feito com 

massinha, ou mesmo de caneta no braço da criança, nomeando os números. 

Acervo museu Família Pires. 

Como fazer um relógio disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=a8XkYXidD1g  

SEXTA-

FEIRA 

19/03 

 

  

FERIADO DA CIDADE! 

https://www.youtube.com/watch?v=pgOFAIbXlKk
https://pve.institutovotorantim.org.br/2020/05/04/aprenda-a-fazer-brinquedos-com-materiais-reciclados/
https://pve.institutovotorantim.org.br/2020/05/04/aprenda-a-fazer-brinquedos-com-materiais-reciclados/
https://www.youtube.com/watch?v=a8XkYXidD1g


 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Escuta, Fala Pensamento e Imaginação/ Corpo, Gestos e Movimento/ Traços, 

sons, cores e formas. 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Explorar/ Participar/ Expressar/ Conviver e Brincar. 

 

 

 

 


