
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021
ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO

Rua José Fortes nº. 97 – Bairro Bocaina – Ribeirão Pires – São Paulo Cep 09426-090
Fone:4827-5998  Fax:  4825-5814
E-mail: monteirolobatoem01@gmail.com

TURMA: Maternal        SEMANA: 12    PLANO DE AULA SEMANAL: 24 à 28 de Maio de 2021

FORTALECIMENTO DE VÍNCULO E DESENVOLVIMENTO SOCIOEMOCIONAL

Tema: Brincadeiras

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

24/05

30
minutos

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

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

ATIVIDADE: Pega- Pega.

Após a exibição do vídeo, os pequenos vão participar da brincadeira de Pega- Pega, onde os
pais também podem participar. Ao final da mesma, se possível, nos enviem um vídeo
relatando a opinião das crianças em relação a brincadeira (se gostaram ou não de brincar e
como foi esse momento para cada um).

https://youtu.be/AD25rGt5x00

mailto:emei.monteirolobato@yahoo.com.br
https://youtu.be/AD25rGt5x00


Ter.
Feira
25/05

30
minutos

Campo de
Experiência: Corpo,
Gestos e
Movimentos.

Objetivo:
(EI02CG020.
Deslocar seu corpo
no espaço,
orientando-se por
noções como em
frente, atrás, no alto,
embaixo, dentro,
fora etc., ao se
envolver em
brincadeiras e
atividades de
diferentes naturezas.

Atividade: Esconde- Esconde.

Após assistirem ao vídeo, as crianças e seus responsáveis irão se divertir muito com a
brincadeira de esconde- esconde, utilizando os diversos ambientes de casa, por exemplo, na
sala, podem se esconder atrás do sofá; no quarto, embaixo da cama ou onde preferirem.
Compartilhem conosco essa experiência.

https://youtu.be/f14A9sRpPxc

Quar.
Feira
26/05

30
minutos

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

Objetivo:
(EI02ET06). Utilizar
conceitos básicos
de tempo (agora,
antes, durante,
depois, ontem,hoje,
amanhã, lento,
rápido, depressa,
devagar).

Atividade: Estátua Diferente.

As crianças e os responsáveis seguirão os comandos da música e farão uma brincadeira de
“Estátua Diferente”. Além de ser muito divertida, essa brincadeira também desenvolve a
atenção e concentração da criança. Bora brincar! E não se esqueçam de nos enviar fotos ou
vídeos.

https://youtu.be/Adyzlg1sYmo

https://youtu.be/f14A9sRpPxc
https://youtu.be/Adyzlg1sYmo


Quin
.

Feira

27/05

30
Minutos

Campo de
Experiência: O eu,
o outro e o nós.

Objetivo:
(El02EO06).
Respeitar regras
básicas de convívio
social nas
interações e
brincadeiras.

ATIVIDADE: Seu mestre mandou.

Os responsáveis e as crianças assistirão o vídeo e farão tudo o que o “Seu mestre mandar”
seguindo as orientações do Patati Patatá. Divirtam-se! E não se esqueçam de nos enviar
fotos ou vídeos dessa divertida atividade.

https://youtu.be/_m_CfpxfMjs

Sex.
Feira
28/0
5

30
minutos

Campo de
Experiência: Traços,
sons, core e formas

Objetivo:
(EIO2TSO3). Utilizar
diferentes fontes
sonoras disponíveis
no ambiente em
brincadeiras
cantadas, canções,
músicas e melodias.

Atividade: Morto- Vivo.

Ao término do vídeo, as crianças e seus familiares vão realizar a brincadeira do Morto- Vivo.
Escolham um participante que fará os comandos e divirtam-se. Não se esqueçam de
registrar o desenvolvimento da atividade.

https://youtu.be/68zEBWz4ztQ

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 e espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.

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

Conhecer-se.

https://youtu.be/_m_CfpxfMjs
https://youtu.be/68zEBWz4ztQ

