
 

 

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: 22  PLANO DE AULA SEMANAL: 16 à 20 de agosto de 2021 
 

FORTALECIMENTO DE VÍNCULO E DESENVOLVIMENTO SOCIOEMOCIONAL 
  

PROJETO: 
 

 Semana Folclórica (contos e lendas) 
                 

PROFESSORAS: Fabiana, Miriã, Simone e Renata 

 
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 

  16/08 

30 
minutos 

Campo de 
Experiência: 
O eu, o outro e o nós 
  
Objetivo:  
(EIO2EOO4) 
 Comunicar-se com 
os colegas e os 
adultos, buscando 
compreendê-los e 
fazendo-se 
compreender. 

 Atividade: Vídeo explicativo sobre as Lendas Folclóricas. https://youtu.be/eCLPV-uc5sw 
 
Desenvolvimento: Após assistirem ao vídeo, os pais perguntarão aos seus filhos, qual 
lenda folclórica eles mais gostam, na sequência irão fazer perguntas sobre características de 
alguns personagens, como por exemplo, (o que o Curupira faz? Que cor é o gorro do Saci-
Pererê?) 

mailto:emei.monteirolobato@yahoo.com.br
https://youtu.be/eCLPV-uc5sw


Ter. 
Feira 

 17/08 
 

30 
minutos 

Campo de 
Experiência: Corpo, 
gestos e movimento 
  
Objetivo: 
(EI02CG05) 
Desenvolver 
progressivamente as 
habilidades manuais, 
adquirindo controle 
para desenhar, 
pintar, rasgar, 
folhear, entre outros. 

 Atividade: Comidas típicas folclóricas. https://youtu.be/zSBsJTSX3AE 
 
  
Desenvolvimento: Após assistirem ao vídeo, os responsáveis falarão sobre as comidas 
típicas Folclóricas, e junto com as crianças irão procurar em revistas, livros ou folhetos, 
algumas comidas típicas e montarão cartazes com esses alimentos. Registrem esse 
momento e nos enviem. 

Quar. 
Feira 
18/08 

       30  
minutos 

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

Objetivo: 
(El02EF08).  

Manipular textos e 
participar de 
situações de escuta 
para ampliar seu 
contato com 
diferentes gêneros 
textuais ( 
parlendas, histórias 
de aventura, 
tirinhas, cartazes de 
sala, cardápios, 
notícias etc.). 

Atividade: Parlenda  https://youtu.be/cqp4N_Hqxvs 
 
Desenvolvimento: Os professores ou responsáveis irão escolher uma parlenda, e juntos com 
as crianças produzirão um cartaz, onde irão ler e recitar junto com as crianças. Não se 
esqueçam de nos enviar fotos ou vídeos da atividade. 
 
 

https://youtu.be/zSBsJTSX3AE
https://youtu.be/cqp4N_Hqxvs


Quin. 
  Feira 
  19/08 

30 
Minutos 

Campo de 
Experiência: Corpo, 
gestos e 
movimento. 
 

Objetivo: 
(El020G01)  

Apropriar-se de 
gestos e 
movimentos de sua 
cultura no cuidado 
de si e nos jogos e 
brincadeiras. 

Atividade: Pular de um pé só. https://youtu.be/um1WHr1ejow 
 
Desenvolvimento: Após apresentação do vídeo, vamos brincar de pular de um pé só, igual o 
saci do vídeo, chame os familiares e amigos, quem aguentar pular mais tempo é o vencedor. 
 
 

 

Sex. 
Feira 
20/08 

    30  
minutos 

Campo de 
Experiência: Traços, 
sons, cores e 
formas. 
 
Objetivo: 
(EI02TS02) 
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 o Boto Cor-de- Rosa. https://youtu.be/1Oluc3iLFi4 
 
Desenvolvimento: Utilizando uma folha de papel, os responsáveis irão desenhar o 
personagem do folclore, na sequência solicitarão á criança que usem a imaginação, 
colorindo com giz de cera, colagem com papéis picadinhos etc. Compartilhem conosco o 
desenvolvimento da atividade 
  
 
  

 

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

nós, Corpo, gestos e movimento e Traços, sons, cores e formas. 

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

https://youtu.be/um1WHr1ejow
https://youtu.be/1Oluc3iLFi4


 


