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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2020 

TURMA:_Maternal – SEMANA 7 

 

PLANO DE AULA SEMANAL DE ___19_____ A ___ 23______ DE _ABRIL_____________________ 

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 Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura e 

colagem. 

 

        

Explicação oral por meio de áudio. Desenho da 

casa do índio, conforme o modelo, traçando os 

pontilhados e colorindo, identificar objetos que 

pertencem aos índios e mostra-los por meio de um 

círculo ao redor de cada um deles. 

 

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

para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos. 

 

Com o auxílio de um lápis, traçar os pontilhados 

cobrindo a vogal A. 

QUARTA-FEIRA 20 minutos  Comemoração dia do Tiradentes para  reconhecer a 

história do país onde vive, desenvolvendo noções de 

tempo (passado e presente), observação, memorização, 

coordenação motora, espaçamento e pintura. 

Oferecemos a imagem de Tiradentes, falamos um 

pouco sobre ele e pedimos para a criança colorir a 

imagem. 
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QUINTA-FEIRA 20 minutos  Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 

adquirindo o controle para desenhar e pintar, além de 

conhecer a história do país onde vive, desenvolvendo 

noções de tempo (passado e presente). 

Colorir as imagens sobre o descobrimento do 

Brasil, após falarmos um pouco, de forma bem 

simples, o que significa esse fato histórico. 

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

usando múltiplas linguagens, desenhos, registros por 

meio de números. 

 

 Enfeitar o número 5 usando bolinhas de papel ou 

simplesmente pintá-lo. 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  

 

Traços, sons, cores e formas. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Corpo, gestos e movimentos. 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  

Brincar, participar, explorar e expressar. 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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TERÇA-FEIRA 

RECREAÇÃO 

MATERNAL – 

20.04 – PRO 

KELLY 

 50 minutos Conscientizar sobre a importância e o respeito pela contribuição 

dos índios para com a sociedade; estimular a imaginação e 

criatividade das crianças; tornar prazeroso o processo de 

aprendizagem durante o desenvolvimento do projeto, por meio da 

arte, dança e preservação do meio ambiente. 

 

 

Nesta atividade vamos precisar de alguns papéis 

coloridos, com ajuda dos pais/responsáveis, vamos 

recortar ou rasgar em formato de pena e assim montar 

um cocar. 

A outra atividade, pintar a palma da mãozinha que serão 

rosto e os dedinhos será o cabelinho podemos enfeitar 

fazendo um cocar e formar o rostinho do índio. 

E, por fim, podemos pintar o rostinho com duas faixas 

na vertical, com batom ou lápis de olho e boa diversão!! 

 

LINK: https://youtu.be/E_tCRwFRXHw 

 

https://youtu.be/E_tCRwFRXHw

