
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: 20   PLANO DE AULA SEMANAL: 04 à 06 de agosto de 2021

FORTALECIMENTO DE VÍNCULO E DESENVOLVIMENTO SOCIOEMOCIONAL

PROJETO:

Maria da Penha vai à escola (lei 11.340/2006)

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

02/08

30
minutos

mailto:emei.monteirolobato@yahoo.com.br


Ter.
Feira
03/08

30
minutos

Quar.
Feira
04/08

30
minutos

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

Objetivo:
(El02EF09).
Manusear
diferentes
instrumentos e
suportes de escrita
para desenhar,
traçar letras e
outros sinais
gráficos.

Atividade: Desenhando uma flor para uma mulher.

Após a apresentação da história, os responsáveis conversarão com as crianças sobre a a
importância das mulheres na sociedade. Em seguida desenharão uma linda rosa e
presentearão uma mulher. Não esqueçam de compartilharem essa experiência no grupo de
atividades no WhatsApp.
https://youtu.be/pu5uSL5w7WA

Quin
.

Feira

05/08

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: Corações dos direitos e valores.

Os responsáveis explicarão às crianças que todas as mulheres devem ser tratadas com
muito carinho e respeito. Em seguida irão confeccionar coraçõezinhos e os responsáveis
escreverão nesses corações direitos e valores que todas as mulheres merecem receber,
exemplo: respeito, amor, felicidade, paz, liberdade, direito a educação, lazer, cultura, etc...
Registrem este momento e nos enviem.

https://youtu.be/pu5uSL5w7WA


Sex.
Feira
06/0
8

30
minutos

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

Objetivo:
(EIO2EF01).Dialogar
com crianças e
adultos,
expressando seus
desejos,
necessidades,
sentimentos e
opiniões.

Atividade: Expressando os sentimentos.

Com a ajuda do vídeo, os responsáveis vão realizar uma pequena explicação à criança
sobre o tema e enfatizando a importância do trato com as mulheres e logo após irão elaborar
algumas perguntas, por exemplo, se é certo brigar ou ofender a mulher, como devemos
tratá-la, o que podemos fazer para protegê-la, etc. Nos enviem um vídeo com os relatos
desta interessante atividade.
https://youtu.be/nYJLueqaOXc

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Escuta, fala, pensamento e imaginação e O eu, o outro e o

nós.

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

https://youtu.be/nYJLueqaOXc

