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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 
TURMA:_Maternal – SEMANA 15 

 
PLANO DE AULA SEMANAL DE ___14____ A ___ _18_____ 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 20 minutos Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e 
modos de vida. 

Após assistir o vídeo narrado pela monitora, desenhar a sua 
família e enviar no grupo. 
https://youtu.be/RtBThGZIoOM 

TERÇA-FEIRA 20 minutos 
 

Perceber que cada família é diferente, com características 
distintas, respeitando essas diferenças. 

Observar vários tipos de família e escolher aquela que mais 
se parece com a sua, fazendo um círculo vermelho e, se a 
criança quiser, fazer um lindo colorido. 

QUARTA-FEIRA 20 minutos 
 

Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita 
para traçar letras e números e outros sinais gráfico. 

Realizar atividade cobrindo o tracejado do número dois. 

QUINTA-FEIRA 20 minutos Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de 
histórias e outros textos, diferenciando escrita e 
ilustrações, fazendo associações. 

Após assistir ao vídeo da monitora explicando sobre as 
vogais, procurar em revistas ou jornais imagens de coisas que 
comecem com as vogais A, E I, O e U. 
LINK: https://youtu.be/JtPJSF5zgy0 

SEXTA-FEIRA 20 minutos  Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita 
para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos, treino 
de cores. 

Atividade com as vogais para que a criança identifique qual é 
a letra inicial de cada objeto, fazendo um círculo ao redor de 
cada imagem, na cor de cada vogal em destaque.  
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CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  
O eu, o outro e o nós. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  
Participar, explorar, expressar, conhecer-se. 
 

 
TERÇA-FEIRA – 
ATIVIDADE DE 
RECREAÇÃO – PRO 
KELLY 

30 minutos  (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, 
pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções 
bidimensionais e tridimensionais; mostrar para a criança a 
importância da família. 

A monitora está oferecendo um vídeo com uma musiquinha 
que fala sobre a família e também explicativo para a 
realização de uma casinha de papel sulfite. Vamos precisar de 
uma folha sulfite ou qualquer folha e tesoura. Com folha de 
sulfite fazer uma dobradura e por fim um recorte que 
construirá o telhado da casinha, depois e só desenhar as 
pessoas que compõem a linda família da criança. 
Link: https://youtu.be/TKBUJ7OnShA 

 


