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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 
TURMA:_Maternal_- SEMANA 16 

 
PLANO DE AULA SEMANAL DE ___21____ A ___ _25_____ 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 Identificar costumes e tradições, trabalhando o 
respeito ao trabalho do homem do campo, 
demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de 
histórias e outros textos. 

Após assistir ao vídeo preparado pelas monitoras, enviar 
um áudio dizendo o que mais gosta sobre festa junina. 
LINK: https://youtu.be/h3KBxEz0U4I 

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

 Observar as letras e pintar somente as vogais, uma de 
cada cor, utilizando as cores favoritas. 
 

QUARTA-FEIRA 20 minutos Registrar com números a quantidade de objetos; 
observação, coordenação motora, criatividade, 
colagem, treino numérico. 

Desenhar ou colar pipocas na quantidade de pipocas dos 
saquinhos de acordo com o numeral 

QUINTA-FEIRA 20 minutos  Expressar-se livremente por meio de desenho, 
pintura, colagem,  dobradura, coordenação motora, 
treino de escrita do próprio nome e reconhecimento 
dos nomes dos coleguinhas, memorização. 

Após assistir ao vídeo oferecido pela monitora 
ensinando uma dobradura, fazer o seu barquinho e 
colocar o seu nome. 
Link: https://youtu.be/AnulsbDUe7U 
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SEXTA-FEIRA 20 minutos  Explorar e descrever diferenças entre as 
características e propriedades dos objetos, texturas e 
tamanho. 

 Observar a imagem e pintar o menor desenho de cada 
quadro. 

 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  
Escuta¸fala, pensamento e imaginação. 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  
Brincar, participar, conhecer, expressar-se.  
 
 

 

QUINTA-FEIRA 
RECREAÇÃO 

25 minutos  Confecção de um balão com copinhos que podem ser 
reciclados, para decorar a casa da criança nesse período de 
festejos juninos, para conhecer um pouco de nossa cultura e 
costumes, coordenação motora e criatividade. 

 A monitora está oferecendo um vídeo explicativo para 
que a criança aprenda a fazer um lindo balão de copinho 
descartável, que poderá já ter sido utilizado e limpinho 
para fazer uma decoração em  casa nesse momento de 
pandemia.  
Acesse o link: https://youtu.be/O93c4vysYio 
 

 


