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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA:_Maternal_________ 

 

PLANO DE AULA SEMANAL DE ____10___ A ___ 14______ DE _ _______MAIO ______________ 

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 de materiais variados com possibilidades de 

manipulação, explorando cores e texturas. 

Após assistir ao vídeo oferecido pela monitora, gravar 

um vídeo mostrando quais cores consegue identificar em 

seus lápis de cor. 

LINK: https://youtu.be/alWfZUJqJ3U 

 

TERÇA-FEIRA 20 minutos 

 

Utilizar de materiais variados com possibilidades de 

manipulação, explorando cores e texturas. 

 Seguir o modelo observando o desenho. Ligar cada 

caneca à cor correspondente.  

 

QUARTA-FEIRA 20 minutos 

 

Utilizar de materiais variados com possibilidades de 

manipulação, explorando cores e texturas, 

superfícies, planos, formas e volumes ao criar 

objetos tridimensionais. 

Realizar uma colagem dos quadrados de acordo com as 

cores das aranhas. 

 

https://youtu.be/alWfZUJqJ3U
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QUINTA-FEIRA 20 minutos Utilizar de materiais variados com possibilidades de 

manipulação, explorando cores e texturas. 

Após assistir ao vídeo narrado pela monitora, escolher a 

cor que mais gostou nas transformações do camaleão, 

fazer um desenho dele na cor escolhida e mandar um 

vídeo explicando por qual motivo escolheu essa cor e se 

ela representa algo para a criança. LINK: 

https://youtu.be/t0hwoU_IyRU 

 

SEXTA-FEIRA 20 minutos Explorar formas de deslocamento no espaço, como, 

dançar, explorando movimentos e seguindo 

orientações.  

Assistir ao vídeo oferecido pela monitora, observando o 

semáforo. Gravar um vídeo repetindo os movimentos de 

acordo com as indicações do vídeo, conforme as cores 

do semáforo. 

LINK: https://youtu.be/7xxmvMynqrc 

 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  

Traços, sons, cores e formas. Corpo, gestos e movimentos. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  

Brincar, explorar, expressar, participar, conhecer-se._ 

 

 

TERÇA-FEIRA 30 minutos Trabalhar os números de 1 a 5, cores, corpo e 

movimento, atenção e raciocínio lógico. 

A criança deverá  prestar atenção na cor e na contagem 

do narrador e correr para pegar em qualquer coisa que 

tenha a mesma cor solicitada. Enquanto faz a contagem, 

pode dar uma reboladinha, uma mexida no corpinho e a 

diversão estará garantida. LINK: 

https://youtu.be/yDQTSlMsG7A 

  . 
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