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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA:_Maternal  

 

PLANO DE AULA SEMANAL DE  05  A   09.04. - SEMANA 5 

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 

JUNTAMENTE 

COM A 

MONITORA DE 

RECREAÇÃO 

Em media 30 minutos Explorar formas de deslocamento no espaço  

(pular, saltar, dançar), combinando movimentos e  

seguindo orientações. Apropriar-se de gestos e 

movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos 

e brincadeiras;  compreender os símbolos da Páscoa e 

estimular essa comemoração. 

A criança deverá assistir  ao vídeo feito pelas 

monitoras, onde precisará de uns bambolês ou de 

algo que possa marcar o chão (exemplo: tapete) e, 

no comando dos pais/responsáveis, mudar de 

lugar 

Registre por meio de vídeo e foto e compartilhe 

conosco. 

LINK: https://youtu.be/uT1-V8dM4-8 

TERÇA-FEIRA 20 minutos Registrar observações, manipulações e medidas usando 

múltiplas linguagens, desenhos, registros por meio de 

números, treino numérico e coordenação motora. 

 

Pintar o número 3 com tinta guache ou giz de cera 

da cor de sua preferência. 

https://youtu.be/uT1-V8dM4-8
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QUARTA-FEIRA 20 minutos Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e 

fenômenos naturais como dia e noite, pintura, colagem e 

criatividade. 

 

 

 Oferecemos dois quadros: 1 representando o dia 

para a criança pintar o sol de amarelo e o outro 

representando a noite para a criança fazer 

colagens de estrelinhas coloridas ou pedacinhos 

de papel laminado..  

QUINTA-FEIRA 20 minutos  Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita 

para desenhar, traças sinais gráficos, coordenação 

motora e cores. 

Com um giz de cera ou lápis, cobrir o caminho 

que leva cada animal ao seu alimento, nossa 

sugestão é que a criança utilize para cada 

animalzinho uma cor diferente. 

SEXTA-FEIRA 20 minutos Registrar observações, manipulações e medidas usando 

múltiplas linguagens, desenhos, registros por meio de 

números, treino numérico, coordenação motora. 

Disponibilizamos um quadro onde a criança 

encontra letras, números e desenhos, sugerimos 

pintar os quadradinhos que têm números.  

 

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-se._ 

 

 

 


