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TURMA: Maternal        SEMANA: 9    PLANO DE AULA SEMANAL: 03 à 07 de Maio de 2021

FORTALECIMENTO DE VÍNCULO E DESENVOLVIMENTO SOCIOEMOCIONAL

Tema: Profissões

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

03/05

30
minutos

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

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

ATIVIDADE: Gincana das profissões

Após a exibição do vídeo, os responsáveis vão realizar com as crianças a “Gincana das
Profissões”, que consiste em falar para a criança uma profissão e pedir que ela procure em
casa algum objeto que seria usado por esse profissional, por exemplo: cozinheiro (procurar
talheres ou outros itens de cozinha), cabeleireiro (pentes ou escovas de cabelo), entre
outros. Não esqueçam de nos enviar o desenvolvimento dessa divertida atividade.

https://youtu.be/YzEev2FKCZM

mailto:emei.monteirolobato@yahoo.com.br
https://youtu.be/YzEev2FKCZM


Ter.
Feira
04/05

30
minutos

Campo de
Experiência: Corpo,
Gestos e
Movimentos.

Objetivo:
(EIO2CGO5)
Desenvolver
progressivamente as
habilidades manuais
adquirindo controle
para desenhar,
pintar, rasgar,
folhear, entre outros.

Atividade: O que você quer ser quando crescer?

Após assistirem o vídeo os responsáveis explicarão que no dia 1°de Maio se comemora o
“Dia do Trabalho” e perguntarão para a criança o que ela quer ser quando crescer. Em
seguida farão um desenho ou colagem de sua profissão. Não se esqueçam de registrarem
este momento e nos enviarem.

HTTPS://youtu.be/C2tOtw44BkQ

Quar.
Feira
05/05

30
minutos

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: Minha profissão preferida.

Ao término do clipe infantil, os responsáveis irão propor às crianças que reproduzam sua
profissão preferida e vão nos enviar através de imagens ou vídeos. Exemplos: jogando bola
(jogador de futebol), examinando ou cuidando de bichos de pelúcia (veterinário), tirando
fotos ou “selfies” (fotógrafo) ou a profissão que mais gostarem.

https://youtu.be/Sa4UURwodzA

Quin
.

Feira

06/05

30
Minutos

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

Objetivo:
(El02EF03).Demon
strar interesse e
atenção ao ouvir a
leitura de histórias

ATIVIDADE: A profissão dos meus pais

Faça uma roda de história com os pequenos e falem do trabalho das formigas. Em seguida
fale sobre sua profissão para elas. Escreva numa folha o nome da sua profissão e apresente
as letras para as crianças. Podendo encerrar essa atividade com um desenho sobre a
história. Não se esqueçam de registrarem este momento e nos enviarem.

https://youtu.be/ocHOzZvdS1Y

https://youtu.be/C2tOtw44BkQ
https://youtu.be/Sa4UURwodzA
https://youtu.be/ocHOzZvdS1Y


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).

Sex.
Feira
07/0
5

30
minutos

Campo de
Experiência: Traços,
sons, core e formas

Objetivo:
(EIO2TSO2). Utilizar
materiais variados
com possibilidades
de manipulação
(argila, massa de
modelar),
explorando cores,
texturas, superfícies,
planos, formas e
volumes ao criar
objetos
tridimensionais.

Atividade: Confecção de um coração.

A criança irá fazer um coração com massinha de modelar ou com o material de sua
preferência e entregará para quem “cuida dela” em homenagem ao “Dia das Mães’.
Registrem este momento emocionante e nos enviem.

“Feliz Dia das Mães!!!”

https://youtu.be/niWrvKoS8KU

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

Movimentos; O eu, o outro e o nós e traços, sons, cores e formas.

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

Conhecer-se.

https://youtu.be/niWrvKoS8KU

