
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: 18    PLANO DE AULA SEMANAL: 20 à 23 de julho de 2021

FORTALECIMENTO DE VÍNCULO E DESENVOLVIMENTO SOCIOEMOCIONAL

Tema: Contos e Fábulas

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

19/07

mailto:emei.monteirolobato@yahoo.com.br


Ter.
Feira
20/07

30
minutos

Campo de
Experiência:
Traços, sons, cores
e formas.

Objetivo:
(EI02TSO2). Utilizar
materiais variados
com possibilidades
de manipulação
(argila, massa de
modelar),
explorando cores,
texturas, superfícies,
planos, formas e
volumes ao criar
objetos
tridimensionais.

Atividade: Confeccionar um Leão e um Ratinho.

Após assistirem ao conto os responsáveis e as crianças irão confeccionar os personagens
da história (leão e ratinho) com massinha de modelar ou através de desenhos, colagens ou
com sucatas. Não se esqueçam de registrarem este momento e nos enviar.

https://youtu.be/Fx_vZM0HiA8

Quar.
Feira
21/07

30
minutos

Campo de
Experiência:
Espaços, tempos,
quantidades,
relações e
transformações.
Objetivo:
(El02ETO7). Contar
oralmente objetos,
pessoas, livros,
etc., em contextos
diversos.

Atividade: Contagem dos ovos.

Após assistirem a fábula os responsáveis farão um cartaz com sulfite, cartolina, papel kraft
ou desenharão com giz no chão ou na lousa, ovos de 1 à 5 exemplo: desenhar um ovo
representar com o número 1, desenhar 2 ovos representar com  o número 2 e assim
sucessivamente até o número 5, contanto com as crianças e apresentando os números.
Registrem este momento com fotos ou vídeos e nos enviem!!!

https://youtu.be/m6RNkWltyQE

Quin
.

Feira

22/07

30
minutos

Campo de
Experiência:
Escuta, fala,
pensamento e
imaginação.

Objetivo:
(El02EF06). Criar e

ATIVIDADE: Recontando a história.

Os responsáveis irão apresentar a história à criança e vão pedir que tente recontar a mesma
ou algumas passagens do conto. Não deixem de nos enviar os relatos.

https://youtu.be/lo8MkTS_WS8

https://youtu.be/Fx_vZM0HiA8
https://youtu.be/m6RNkWltyQE
https://youtu.be/lo8MkTS_WS8


contar histórias
oralmente, com
base em imagens
ou temas
sugeridos.

Sex.
Feira
23/0
7

30
minutos

Campo de
Experiência:
Espaços, tempos,
quantidades,
relações e
transformações.

Objetivo:
(EIO2ET06).Utilizar
conceitos básicos de
tempo (agora, antes,
durante, depois,
ontem, hoje,
amanhã, lento,
rápido, depressa,
devagar).

Atividade: Imitando os animais.

Os responsáveis explicarão a fábula para as crianças e em seguida perguntarão como a
tartaruga e a lebre andam (devagar, depressa) e pedirão às mesmas para
imitarem os animais da história. Se quiserem apostar corrida como na fábula, a atividade
será muito divertida! Registrem este momento e nos enviem.

https://youtu.be/FUiWoM-_QMQ

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Corpo, Gestos e Movimentos, Traços, sons, cores e formas,

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações e Escuta, fala, pensamento e imaginação.

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

https://youtu.be/FUiWoM-_QMQ

