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ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO
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TURMA: Maternal        SEMANA: 6    PLANO DE AULA SEMANAL:12 à 16 de Abril de 2021

FORTALECIMENTO DE VÍNCULO E DESENVOLVIMENTO SOCIOEMOCIONAL
PROJETO: Cores

PROFESSORAS: Fabiana, Miriã e Simone

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL)

Dias
da

sema
na

TEMPO
ESTIMADO

PARA
REALIZAÇÃ

O DAS
ATIVIDADES

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM E

DESENVOLVIMENTO
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS

Seg.
Feira

12/04

30
minutos

Campo de
Experiência: Escuta,
fala, pensamento e
imaginação.

Objetivo: (EI02EF01)
Dialogar com
crianças e adultos
expressando suas
necessidades,
sentimentos e
opiniões.
.

ATIVIDADE: Que cor tem a roupa?

Os responsáveis contarão a história da “Turma da Mônica e as cores”. Terminado pegarão
peças de roupas das crianças com cores diferentes e pedirão para elas identificarem as
cores das roupas.

https://www.aprenderebrincar.com/2013/10/turma-da-monica-e-as-cores.html?m=1

mailto:emei.monteirolobato@yahoo.com.br
https://www.aprenderebrincar.com/2013/10/turma-da-monica-e-as-cores.html?m=1


Ter.
Feira
13/04

30
minutos

Campo de
Experiência: Corpo,
Gestos e
Movimentos.

Objetivo:
Desenvolver
progressivamente as
habilidades manuais
adquirindo controle
para desenhar,
pintar, rasgar,
folhear, entre outros.

Atividade: Pintura dos Patinhos.

Após assistirem o vídeo os responsáveis apresentarão as cores dos “Patinhos” para as
crianças através de objetos, lápis de cor, giz de cera ou tinta. Pedindo para as mesmas
pegarem a cor solicitada, ex. (pegue a cor amarela, pegue a cor verde e assim
sucessivamente), após as crianças identificarem, os responsáveis pedirão para elas
desenharem os “Patinhos” e pintarem. Não esqueçam de nos enviarem vídeos ou fotos!!!
https://youtu.be/ZL9pTiY1RPg

Quar.
Feira
14/04

Campo de
Experiência: O eu,
o Outro e Nós.

Objetivo:
(EI02EO02).
Demonstrar
imagem positiva de
si e confiança em
sua capacidade
para enfrentar
dificuldades e
desafios.

Atividade: Salada de frutas

Ao término do vídeo, os responsáveis irão utilizar algumas frutas (banana, maça, pera) e
pedirão às crianças que falem o nome das cores de cada uma. Em seguida, com o auxílio
dos pequenos, vão preparar uma deliciosa salada de frutas e saborearem. Não se esqueçam
de compartilharem este momento conosco.

HTTPS://youtu.be/Qoxg3pmM4DI

Quin
.

Feira

15/04

30
Minutos

Campo de
Experiência:
Escuta, Fala,
Pensamento e
Imaginação.

Objetivo:
(El02EF09).
Manusear
diferentes
instrumentos e
suportes de

ATIVIDADE: Desenho das cores

Após assistirem o vídeo, os responsáveis irão mostrar lápis nas cores azul, amarelo,
vermelho e verde para as crianças. Pedirão para elas escolherem um lápis e desenharem.
Não esqueçam de nos enviarem fotos e vídeos.

https://youtu.be/KyS3VZs5ERc

https://youtu.be/ZL9pTiY1RPg
https://youtu.be/Qoxg3pmM4DI
https://youtu.be/KyS3VZs5ERc


escritas para
desenhar, traçar
letras e outros
sinais gráficos .

Sex.
Feira
16/0
4

30
minutos

Campo de
Experiência:
Espaços, tempos,
quantidades,
relações e
transformações

Objetivo: Classificar
objetos,
considerando
determinado atributo
(tamanho, peso, cor,
forma, etc.)

Atividade: Vamos procurar as cores?

Após assistirem o vídeo, os responsáveis falarão uma cor e pedirão para as crianças
procurarem essa cor entre os objetos que tiverem em casa. Não se esqueçam de
registrarem este momento e nos enviarem.

https://youtu.be/YR_h_Ba1_4c

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação; Corpo, Gestos e Movimentos

Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações e O eu, o outro e o nós.

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conviver; Brincar; Participar; Explorar; Expressar; Conhecer-se.

https://youtu.be/YR_h_Ba1_4c

