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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA:_Maternal – de31.05 a 04.06. 

 

PLANO DE AULA SEMANAL DE ___31____ A ___ _4_____ DE _ _______JUNHO ______________ 

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 – 

JUNTAMENTE 

COM RECREAÇÃO 

– PRO KELLY 

30 Minutos  Desenvolver a importância da preservação da natureza e 

o meio ambiente, memorização, coordenação motora e 

pintura. 

As crianças irão assistir a um vídeo explicativo 

sobre o que é o meio ambiente, sua importância e 

o quanto precisamos cuidar do mesmo. Após o 

vídeo a criança deverá observar as cenas 

oferecidas e marcar com um “x” aquelas que estão 

cuidando do meio ambiente. 

Link: https://youtu.be/ZIZPeVxmddY 

TERÇA-FEIRA 20 minutos Registrar números e quantidades de objetos, observação, 

coordenação motora, treino numérico. 

Relacionar o número à quantidade de objetos na 

atividade.  

QUARTA-FEIRA 20 minutos Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções 

de distância; trabalhando longe e perto, observação, 

coordenação motora. 

Fazer um X na imagem longe e pintar a que está 

perto. 

https://youtu.be/ZIZPeVxmddY
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QUINTA-FEIRA 20 minutos  Perceber que as pessoas têm características físicas 

diferentes, respeitando essas diferenças, autoobservação 

e conhecimento de suas próprias características físicas. 

Observar o desenho e circular a criança com 

características físicas parecidas com as da criança. 

Se não houver nenhuma, enviar um áudio  ou um 

vídeo se descrevendo. 

SEXTA-FEIRA – 

JUNTAMENTE 

COM RECREAÇÃO 

– PRO KELLY. 

30 MINUTOS  Conscientização sobre a importância do lixo reciclável e 

a preservação do meio ambiente para nós e para todos os 

seres e jogo da memória diferente. 

Vídeo realizado pelas monitoras em que será 

explicado sobre lixo reciclável e por fim uma 

brincadeira com um jogo da memória diferente, 

para realizarem com os pais/responsáveis e toda a 

família. 

LINK: https://youtu.be/YOLprDgEWuE 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  

O eu, o outro e o nós. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Corpo, gestos e movimentos. Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  

Brincar, participar, conhecer-se, explorar. 
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