
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: MATERNAL 

PLANO DE AULA SEMANAL DE: 19 A 23/04/20 

SEMANA 7- SEMANA DO LIVRO INFANTIL. 

PROFESSORES(AS): CLEONICE, FERNANDA, LÚCIA, SÔNIA. 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 

E 
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

2ª feira 
20  
Minutos 

 
 
(EI02EF03) 
 Demonstrar interesse e 
atenção ao ouvir a leitura 
de histórias e outros 
textos, diferenciando 
escrita de ilustrações, e 
acompanhando com 
orientação do adulto- 
leitor, a direção da leitura 
(de cima para baixo, da 
esquerda para a direita) 
 
 

 

Conversa informal sobre o autor das histórias do "Sítio do Pica-Pau Amarelo" 
Monteiro Lobato. Mamãe use esse texto para te ajudar depois apresente o 
vídeo. 

O que vocês irão fazer: Leia para a criança : Era uma vez Monteiro Lobato, um 
menino que nunca cresceu. Não cresceu porque vivia no mundo das crianças, no 
mundo das fantasias, onde todas as coisas podiam tornar-se realidade com um 
pequeno toque de “Pirlim Pim Pim”. 

Foi alfabetizado pela mãe, e sempre mostrou interesse pela leitura e pela escrita, 
e assim tornou-se conhecido como um dos primeiros escritores de literatura infantil 
no Brasil e em toda a América Latina. 

 
Apresente o vídeo: Curiosidades no mundo de Kaboo. 
https://youtu.be/Xr4R58qFVpQ 
 

 

https://youtu.be/Xr4R58qFVpQ


3ª feira 
20 
Minutos 

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

 

Leitura em roda de conversa. Historinha com a Professora Sônia.  

Assistir com a criança a história contada pela professora Sônia acessando o Link: 
https://youtu.be/RSXEWau6f-8 - Se gostou dê um like no canal. 

 

O que vocês irão fazer: Pedir para que a criança lhe conte qual personagem ela 
mais gostou e por quê? 
Se quiser ampliar a atividade, de a criança papel e lápis para que ela faça um 
desenho do seu personagem favorito. 
Envie para nos, queremos saber qual personagem mais agradou seu filho. 
 

4ª feira 
20 
Minutos 

 
 
(EI02TS03)  
Utilizar diferentes fontes 
sonoras disponíveis no 
ambiente em brincadeiras 
cantadas, canções, 
músicas e melodias. 

 

Reconto oral de música cantada pelo professor. Música com a professora 
Lúcia. 

Assistir com a criança o vídeo da professora Lúcia cantando a música Boneca 
Emilia. Acesse o Link https://youtu.be/XldPKgSVbVs -  Dê um like no canal. 

O que vocês irão fazer: Ouvir a música e tentar acompanhar a letra da música, não 
fique parado, deixe a melodia e o ritmo te levar, dance, pule, cante. Faça como a 
boneca Emília, mexa-se muito.  

Observação: Mamãe arrume um lugar seguro para que a criança dance em 
segurança.Mande um vídeo para nós, vamos gostar de assistir esse momento de 
descontração. 

https://youtu.be/RSXEWau6f-8
https://youtu.be/XldPKgSVbVs


 

Para mais ideias - Tia Poly – Emilia a boneca gente. 
https://youtu.be/3ttwnn_01ac 
 

5ª feira  

 
 
(EI02CG02)  
Deslocar-se no espaço, 
orientando-se por noções 
como frente, atrás, no alto, 
embaixo, dentro, fora, 
etc., ao se envolver em 
brincadeiras e atividades 
de diferentes naturezas. 

 

Traçado e escrita de letras e palavras.  

O que vocês irão fazer: Você deverá fazer um traçado no chão para depois andar 
por cima desse traçado. Depois que andar bastante alternando a caminhada peça 
para a criança fazer esse mesmo traçado no papel usando o lápis. Ah! Um traçado 
por vez. Uma figura por dia. 

Materiais: giz, ou carvão de churrasco para fazer um traçado no chão, papel 
branco, canetinhas ou lápis de cor. Ou use fita crepe, também funciona. 

 

https://youtu.be/3ttwnn_01ac


6ª feira 
20 

Minutos 
 

 
 
 
 
 
 
(EI02TS02) 
Utilizar materiais variados 
com possibilidades de 
manipulação (argila, 
massa de modelar), 
explorando cores, 
texturas, superfícies, 
planos, formas e volumes 
ao criar objetos 
tridimensionais. 

 

Criação e modelagens em papel. 

O que faremos hoje!  Marcadores de páginas com os personagens Saci, a Emília, 
o Visconde de Sabugosa e o Marquês de Rabicó. 

Assista ao vídeo com o passo a passo: https://youtu.be/iMJR0mIKv2w 

 Usaremos os materiais: papéis coloridos, branco, amarelo, verde em dois tons 
diferentes, vermelho, azul e preto e laranja- cola branca- tesoura – lápis preto e 
régua.  

 

Não se preocupe se não ficar igual, a ideia é que a criança se divirta e associe 
os personagens que ela conheceu essa semana. Depois mande uma foto da 
criança brincando com a cola e os papéis.  

 

 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: "O EU, O OUTRO E O NÓS", "CORPO, 
GESTOS E MOVIMENTOS", "TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS", "ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO", " ESPAÇOS, 
TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇOES E TRANSFORMAÇÕES". 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: CONVIVER, BRINCAR, PARTICIPAR, 
EXPLORAR, EXPRESSAR, CONHECER-SE. 

 

https://youtu.be/iMJR0mIKv2w

