
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: 16    PLANO DE AULA SEMANAL: 21 à 25 de junho de 2021

FORTALECIMENTO DE VÍNCULO E DESENVOLVIMENTO SOCIOEMOCIONAL

Tema: Resgate de 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

21/06

30
minutos

Campo de
Experiência: Corpo,
gestos e
movimentos.

Objetivo:
(El02CG02).

Explorar formas de
deslocamento no

espaço (pular, saltar,
dançar),

combinando
movimentos e

seguindo
orientações.

ATIVIDADE: Pular Corda.

Após assistirem ao vídeo os responsáveis irão pular corda com as crianças resgatando uma
brincadeira muito divertida de nossas infâncias. Não se esqueçam de registrarem este
momento e nos enviarem.
https://youtu.be/-LH2z5Y96C8

mailto:emei.monteirolobato@yahoo.com.br
https://youtu.be/-LH2z5Y96C8


Ter.
Feira
22/06

30
minutos

Campo de
Experiência: Corpo,
Gestos e
Movimentos.

Objetivo:
(EI02CG01).
Apropriar-se de
gestos e
movimentos de sua
cultura no cuidado
de si e nos jogos e
brincadeiras.

Atividade: Passa Anel.

Por meio da animação, a família irá desenvolver esta divertida brincadeira. Compartilhem
conosco esse momento de pura diversão.
https://youtu.be/XJwBavQosJk

Quar.
Feira
23/06

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: Vamos brincar?.

Após assistirem ao vídeo, os responsáveis junto às crianças escolherão uma brincadeira
para realizarem e se divertirem. Não se esqueçam de registrarem este momento e nos
enviarem.
https://youtu.be/_6dOZPWQ9Cs

Quin
.

Feira

24/06

30
Minutos

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

Objetivo:
(El02EO04).
Comunicar-se com
os colegas e os
adultos, buscando
compreendê-lo e
fazendo-se
comprender.

ATIVIDADE: Elefante Colorido.

Ao término do vídeo, as crianças e adultos vão brincar de Elefante Colorido. Um participante
dirá “Elefante Colorido”...Os demais perguntarão “Qual cor?” Quem estiver no comando irá
solicitar uma cor para que os outros corram e toquem em algum objeto dessa cor. Nos
mostrem como foi essa experiência, enviando imagens ou vídeos.
https://youtu.be/qimn11EpwMk

https://youtu.be/XJwBavQosJk
https://youtu.be/_6dOZPWQ9Cs
https://youtu.be/qimn11EpwMk


Sex.
Feira
25/0
6

30
minutos

Campo de
Experiência: Corpo,
gestos e
movimentos.

Objetivo:
(EIO2CG02).
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: Pique-bandeira.

Após a exibição do vídeo, os pequenos vão participar da brincadeira "pique- bandeira". Ela é
muito divertida e todos poderão participar. Essa brincadeira poderá ser desenvolvida na rua,
no quintal, numa quadra, campo ou onde tiver espaço. A bandeira poderá ser qualquer
objeto. Dividam-se em dois grupos, cada grupo tentará pegar a bandeira do grupo
adversário. Compartilhem conosco essa experiência.
HTTPS://youtu.be/NEAVkhIBsKM

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Corpo, Gestos e Movimentos e O eu, o outro e o nós.

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

https://youtu.be/NEAVkhIBsKM

