
 

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: 17 PLANO DE AULA SEMANAL: 28 de junho à 01 de julho de 2021 

FORTALECIMENTO DE VÍNCULO E DESENVOLVIMENTO SOCIOEMOCIONAL 

“TEMA: RECREAÇÃO” 
 

PROFESSORAS: Fabiana, Miriã e Simone 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

 
Dias da semana 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES 

 
OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

 

 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

 
 
 

 
Segunda - feira 

28/06 

 
 
 
 

 
30 minutos 

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

 

Objetivo: (EI02E006) 
Respeitar regras básicas 
de convívio social nas 
interações e 
brincadeiras. 

ATIVIDADE: “Brincando de casinha”. 
 
Após a história “CINDERELA” brincaremos de casinha, monte uma barraca e 
faça dela sua casa, ex: coloque duas cadeiras uma do lado da outra e cubra 
com lençol, toalha, brinque de carrinho, bonecas, faça comidinha usando 
brinquedos de panelas, colheres, copos, papeis ex: pique um monte de papeis 
faça bolinhas do tamanho que desejar use como comidinha. Compartilhem 
conosco essa experiência. 

 
Link: https://www.livrosdigitais.org.br/baixar-livro/37910LP4KETA8X 
Clica em livro.pdf, para visualizar a história. 

 

mailto:emei.monteirolobato@yahoo.com.br
https://www.livrosdigitais.org.br/baixar-livro/37910LP4KETA8X


 
 

Terça - feira 

29/06 

 
 
 
 

30 minutos 

Campo de Experiência: 
Corpo, Gestos e 
Movimentos. 

 
Objetivo: (EIO2CGO1). 
Apropriar-se de gestos e 
movimentos de sua 
cultura no cuidado de si 
e nos jogos 

brincadeiras. 

Atividade: “Ciranda, cirandinha”. 
 
Depois do video, vamos realizar a brincadeira de ciranda, chame todos os 
familiares para participar. Faça uma roda e comece a girar ao som de uma 
música (pode ser cantada ou tocada), aproveite esse momento! Compartilhem 
conosco essa experiência. 

 
Link: https://youtu.be/V8JU4Q7hKe8 

 
 

 
Quarta - feira 

30/06 

 
 
 

 
30 

minutos 

Campo de Experiência: 

Corpo, gestos e 

movimentos 

 
Objetivo: (EIO2CG03) 

Explorar formas de 

deslocamento no 

espaço (pular, saltar, 
dançar) combinando 
movimentos e seguindo 
orientações. 

Atividade: “Dança da Cadeira”. 
 
Seguindo as orientações do vídeo, os responsáveis e a criança vão realizar 
essa animada brincadeira. Não se esqueçam que é necessário uma cadeira 
a menos em relação ao número de participantes. Enviem o registro desse 
momento através de imagens ou vídeos. 

Link: https://youtu.be/mlAuZN79Bz 

 
 
 

Quinta - feira 

01/07 

 
 
 
 

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: “Fitdance Kids” 
 
As crianças e os responsáveis seguirão os comandos do vídeo, dançando e 
se divertindo muito. Não se esqueçam de registrarem este momento e nos 
enviarem. 

 
Link: https://youtu.be/oSwWny1sXNA 

 
 

 
 

   
 
 
 

 

https://youtu.be/V8JU4Q7hKe8
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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. 


