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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 
TURMA:_Maternal – SEMANA 19 

 
PLANO DE AULA SEMANAL DE ___26___ A ___ _30_____ DE _ _______ JULHO______________ 
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  Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, 
dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e 
tridimensionais. 

Após assistir ao vídeo oferecido pela monitora, 
realizar uma colagem com algodão em um 
desenho de corações para homenagear os avós, o 
molde foi encaminhado.  
Link: https://youtu.be/TC_FKqQ8EJ4 

TERÇA-FEIRA 20 minutos  Desenvolver progressivamente as habilidades manuais para 
desenhar e pintar, desenvolver sua coordenação motora, 
observação e atenção. 
 

 Observar os avós e fazer um desenho deles.  
 

QUARTA-FEIRA 20 minutos  Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 
adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre 
outros. 
 
 

Após assistir ao vídeo oferecido pela monitora 
com as orientações de como fazer um “dedoche”, 
a criança deverá escolher o de sua preferência e  
reproduzir o que aprendeu por meio do vídeo.  
LINK: https://youtu.be/HFGpL9sOdhI 
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QUINTA-FEIRA 20 minutos  Registrar com números a quantidade de objetos da mesma 
natureza, observação e treino numérico. 
 

Registrar na atividade a quantidade de animais 
que aparecem na imagem e colocar cada 
quantidade correta em cada imagem. 

SEXTA-FEIRA 20 minutos  Estabelecer relações de comparação entre objetos, desenvolvendo 
a concentração, atenção e raciocínio lógico.  

Jogo da memória com animais para pintar, 
recortar e conhecer alguns animais domésticos e 
identificar as imagens iguais durante o jogo.  

 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Corpo, gestos e movimentos. Traços, sons, cores e formas. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  
Brincar, participar, explorar e expressar-se. 
 

 

SEGUNDA-FEIRA –
RECREAÇÃO – PRO 
KELLY 

20 minutos  Além de divertido, brincar de faz de conta ajuda as crianças 
a aprenderem muito sobre si mesmas e o mundo à sua 
volta. As crianças aprendem muito por meio de sua 
imaginação.  Aprender sobre si e o outro; enfrentar medos e 
novidades; resolução de problemas; linguagem e 
comunicação; fazer alusão à data comemorativa. 

A sugestão é a criança assistir ao vídeo de fantoches, 
onde a Chapeuzinho Vermelho faz uma homenagem 
para sua avó, declamando o poema de Manoel 
Cavalcante “Na casa da minha avó”. A proposta é a 
criança enviar um vídeo dizendo se na casa de sua avó é 
como relata o poema ou não, juntamente com seus avós 
para podermos conhecer. 
Link: https://youtu.be/nU7YSxHgoJo 
 

 


