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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA:_Maternal_- SEMANA 8 

 

PLANO DE AULA SEMANAL DE ___26____ A ___ 30______ 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 Utilizar materiais variados com possibilidades de 

manipulação explorando cores e texturas. Treino de 

cores e números. 

Observar a cor de cada número e pintar na cor 

indicada. 

TERÇA-FEIRA 20 minutos Classificar objetos considerando determinado atributo 

(grosso e fino). 

 Observar os desenhos e fazer o que se pede. 

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

para desenhar e traçar letras. 

 

Colorir a letra O maior com a cor preferida da 

criança. Pode ser de lápis de cor ou tinta. Em 

seguida, treinar a letra O, passando o lápis pelo 

pontilhado para a preencher as letras. 

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

para desenhar e traçar letras.  

Observar os desenhos e ligar o numeral à 

quantidade correta. 
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SEXTA-FEIRA  20 minutos Comemorar o dia do trabalho – trazendo conhecimento 

para a criança sobre profissões.  

 

Oferecemos um  quadro com  diversas profissões. 

Sugerimos uma roda de conversa com  

pais/responsáveis se a profissão deles está no 

quadro. Se estiver, fazer um círculo azul ao redor 

dela e sugerimos que a criança escolha  uma 

profissão para  quando crescer e fazer um círculo 

amarelo. Caso a profissão dos pais não esteja no 

quadro sugerimos que eles escrevam no espaço 

disponibilizado ou, então, busque imagens em 

jornais e revistas para colar no mesmo local. 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  

Traços, sons, cores e formas. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  

Explorar, expressar, participar. _ 

 

 

TERÇA-FEIRA – 

RECREAÇÃO –PRO 

KELLY  

 20 minutos Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, 

colagem, dobradura e escultura, criando produções 

bidimensionais e tridimensionais. Coordenar suas 

habilidades manuais no atendimento adequado a seus 

interesses e necessidades em situações diversas. 

Nesta atividade a sugestão é confeccionar um peixinho, 

utilizando alguns materiais. Para tanto contamos com a 

colaboração dos pais/responsáveis.   

O passo a passo está no vídeo elaborado pela monitora 

e, por fim, uma canção para dar ludicidade ao nosso 

trabalho, com a música peixe vivo. 

 

Vamos nos preparar e acessar o link: 

https://youtu.be/rApg5uABfJo 

 

 

https://youtu.be/rApg5uABfJo

