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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA:_Maternal_- SEMANA 12 

 

PLANO DE AULA SEMANAL DE ___25____ A ___ 29______ 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 Manipular textos e participar de situações de escuta 

para ampliar seu contato com diferentes gêneros 

textuais e histórias. 

Após assistir vídeo da monitora contando história sobre 

escolha de profissões, realizar a atividade ligando os 

nomes as profissões corretas. Link: 

https://youtu.be/8FG3whUFnhY 

TERÇA-FEIRA 20 minutos 

 

Treino numérico de 1 a 5; relação entre número e 

quantidade; observação; atenção e coordenação 

motora. 

Oferecemos imagens de casquinhas de sorvete com 

número no pé de cada uma delas para a criança desenhar 

o número de bolas de sorvete que se pede. 

QUARTA-FEIRA 20 minutos  Expressar-se livremente por meio de colagem. 

 

Realizar uma colagem de acordo com a especialidade do 

médico, pediatra e veterinário. 

QUINTA-FEIRA 20 minutos  Atenção, associação e observação entre objetos e 

profissionais e coordenação motora. 

Realizar atividade ligando cada profissional a seu 

instrumento de trabalho com cores diferentes. 

SEXTA-FEIRA 20 minutos  Estabelecer relações de comparação entre objetos, 

cores e reconhecimento de vogais 

 Observar e pintar de vermelho  o carro de bombeiros e 

encontrar as vogais na palavra bombeiro. 

https://youtu.be/8FG3whUFnhY
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CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Traços, sons, cores e formas. Escuta, fala, pensamento e imaginação.  

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  

Conviver, participar, expressar-se.  

 

 

 

TERÇA-FEIRA 

– RECREAÇÃO 

– PRO KELLY 

40 minutos  Que a criança conheça as profissões, observação, memorização e 

roda de conversa com seus pais/responsáveis, coordenação 

motora, colagem. 

A monitora   ofereceu um vídeo que fala sobre 

profissões Link: https://youtu.be/vjfbufgob2g ,  

depois converse com seus pais/responsáveis sobre o que 

eles fazem no trabalho deles. Após essa roda de 

conversa , oferecemos um jogo da memória de 

profissões, para a criança recortar cada imagem (com 

ajuda dos pais/responsáveis), colar em papelão para 

ficar bem durinho e, se possível, plastificar para você 

poder brincar por um bom tempo. 

 

https://youtu.be/vjfbufgob2g

