
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: 24    PLANO DE AULA SEMANAL: 30/08 à 03 DE Setembro de 2021

FORTALECIMENTO DE VÍNCULO E DESENVOLVIMENTO SOCIOEMOCIONAL

Tema: SEMANA DA INDEPENDÊNCIA

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

30/08

30
minutos

Campo de
Experiência: Escuta,
fala, pensamento e
imaginação.
Objetivo:
(El02EF06).
Criar e contar
histórias oralmente,
com base em
imagens ou temas
sugeridos.

A Independência do Brasil aconteceu no dia 07 de setembro de 1822, tendo como grande marco o grito
da independência que foi realizado por Pedro de Alcântara (D. Pedro l), às margens do rio Ipiranga.

ATIVIDADE: Dramatização da história.

Após assistirem ao vídeo, os professores e os responsáveis irão auxiliar as crianças a
desenvolver um teatrinho referente à história exibida. Registrem este momento e nos
enviem.
https://youtu.be/PNEcJG4brKM

mailto:emei.monteirolobato@yahoo.com.br
https://youtu.be/PNEcJG4brKM


Ter.
Feira
31/08

30
minutos

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

Objetivo:
(EI02ET05).
Classificar objetos,
considerando
determinado
atributos (tamanho,
peso, cor, forma,
etc.).

ATIVIDADE: Apresentação da bandeira do Brasil.

Apresentaremos a bandeira do Brasil às crianças e na sequência iremos nomear as cores e
formas da mesma. Os responsáveis poderão desenvolver esta atividade por meio de
imagens ou vídeos.
https://youtu.be/c6lbjoMwq50

Quar.
Feira
01/09

30
minutos

Campo de
Experiência:
Traços, sons, cores
e formas. Objetivo:
(El02TS03). Utilizar
diferentes fontes
sonoras disponíveis
no ambiente em
brincadeiras
cantadas, canções,
músicas e
memlodias.

ATIVIDADE: Hino Nacional.

Os professores e responsáveis vão apresentar o vídeo às crianças, explicando que o hino é
uma canção que representa as pessoas e os acontecimentos de um país. Registrem o
momento da exibição e compartilhem conosco.
https://youtu.be/iUXVT6a2uAY

Quin
.

Feira

02/09

30
minutos

Campo de
Experiência: Corpo,
gestos e
movimentos.
Objetivo:
(El02CG05).
Desenvolver
progressivamente
as habilidades
manuais,
adquirindo controle

ATIVIDADE: Colagem da bandeira do Brasil.

Os professores ou responsáveis, irão desenhar a bandeira, orientando e explicando sobre as
cores da bandeira do Brasil (verde, amarelo, azul e branco). Na sequência pedirão para as
crianças picarem e amassarem bolinhas de papel nas cores da bandeira, identificando cada
parte com lápis de cor ou giz de cera. Não esqueçam de mandar fotos das atividades.

https://images.app.goo.gl/zHNRyER3cPuzm7sq7

https://youtu.be/c6lbjoMwq50
https://youtu.be/iUXVT6a2uAY
https://images.app.goo.gl/zHNRyER3cPuzm7sq7


para desenhar,
pintar, rasgar,
folhear, entre
outros.

Sex.
Feira
03/0
9

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: Dança das cadeiras (Marcha soldado).

Após a exibição do vídeo, os pequenos irão brincar da “dança das cadeiras” com a música
“Marcha soldado”. Os professores ou responsáveis colocarão a música, quando ela parar as
crianças sentarão na cadeira e quem ficar de pé sairá da brincadeira, assim sucessivamente
até a última criança. Compartilhem conosco essa divertida brincadeira.
https://youtu.be/D1Kee6EkUAo

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/D1Kee6EkUAo

