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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA:_Maternal – SEMANA 9 

 

PLANO DE AULA SEMANAL DE ___3____ A ___ _7_____ DE _ _______ MAIO______________DE 2021. 

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 Explorar e descrever semelhanças e diferenças 

entre características e propriedades dos objetos, 

texturas, massa, tamanho. 

 

 

Vídeo da monitora explicando a diferença entre grande e 

pequeno. Em seguida, com a ajuda dos pais, gravar um vídeo 

com objetos de tamanhos diferentes. 

Link:https://youtu.be/SSQUlLcmot8  

TERÇA-FEIRA 20 minutos 

 

Registrar observações e manipulações de 

medidas usando múltiplas linguagens, desenhos 

e registros por meio de números. 

 Traçar os pontilhados do número 6. 

 

QUARTA-FEIRA 20 minutos 

 

Demonstrar progressiva independência no 

cuidado do seu corpo. 

 

Com a ajuda dos pais ou responsáveis, recortar e colar apenas 

os produtos que podem ser usados na nossa higiene corporal.  

 

QUINTA-FEIRA 20 minutos Manusear diferentes instrumentos e suportes de 

escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais 

gráficos. 

Trabalhar as cores e coordenação motora, trançando os 

pontilhados da imagem. 

https://youtu.be/SSQUlLcmot8
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SEXTA-FEIRA 20 minutos Criar e contar histórias oralmente com base em 

imagens ou temas sugeridos. 

Vídeo narrado pela monitora e áudio em homenagem ao Dia das 

Mães. Em seguida, enviar no grupo uma foto com a mãe. 

LINK: https://youtu.be/Lq6jfpqQtlY. 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  

Escuta, fala, pensamento e imaginação. Corpo, gestos e movimentos. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  

Participar, conhecer, explorar, expressar. 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

TERÇA-FEIRA 

RECREAÇÃO 

PRO KELLY 

30 minutos Homenagem ao dia das mães. Trabalhar na 

criança a criatividade, coordenação motora, 

oportunidade de expressar seus sentimentos pela 

mamãe ou de quem cuida com o mesmo carinho. 

Nessa atividade a criança irá confeccionar uma lembrança para 

o dia das mamães. O recorte de coração e a colagem de bolinhas 

de papel em seu entorno, no centro do coração fazer um 

desenho para a mamãe e por fim colocar uma fitinha e está 

pronta nossa medalha em formato de coração . 

Link: https://youtu.be/DBACljpB-p4 
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