
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: 23   PLANO DE AULA SEMANAL: 23 à 27 de agosto de 2021

FORTALECIMENTO DE VÍNCULO E DESENVOLVIMENTO SOCIOEMOCIONAL

RESGATE DO FOLCLORE (Culturas Regionais).

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

23/08

30
minutos

Campo de
Experiência: Traços,

sons, cores e
formas.

Objetivo:
(EI02TS03)
Utilizar diferentes

fontes sonoras
disponíveis no
ambiente em
brincadeiras
cantadas, canções,
músicas e melodias.

FOLCLORE: É o conjunto de tradições e manifestações populares constituído por lendas,
mitos, provérbios, danças e costumes que são passados de geração em geração.

ATIVIDADES: Cantigas de roda.

Os professores ou os responsáveis farão uma roda e cantarão as cantigas com as crianças,
explicando que são cantigas folclóricas.
https://youtu.be/jYufWk-PMLo

mailto:emei.monteirolobato@yahoo.com.br
https://youtu.be/jYufWk-PMLo


Ter.
Feira
24/08

30
minutos

Campo de
Experiência: Corpo,
gestos e
movimentos.

Objetivo:
(EI02CG01)
Apropriar-se de
gestos e
movimentos de sua
cultura no cuidado
de si e nos jogos e
brincadeiras.

ATIVIDADE: Vamos Sambar?

Os professores e os responsáveis explicarão para as crianças que em cada região existe um
ritmo musical, podendo colocar alguns ritmos para eles ouvirem ou assistirem. Explicarão
que nesse vídeo o ritmo que as crianças estão dançando é o “Samba” que é uma dança
típica da Bahia (região Nordeste). Registrem este momento de aprendizagem de nossa
cultura e nos enviem.
https://youtu.be/v6pmkzhvW0c

Quar.
Feira
25/08

30
minutos

Campo de
Experiência: O eu,
o outro e o nós.

Objetivo:
(EI02EO03).
Compartilhar os
objetos e os
espaços com
crianças da mesma
faixa etária.

ATIVIDADE: Marcha Soldado.

A criança irá assistir ao vídeo e em seguida vai imitar os gestos e “marchar” como soldado.
Esta canção faz parte do nosso folclore e promove a autoestima, anima a criança a
gesticular, apura a concentração, estimula o gosto pela música, entre outros benefícios. Nos
enviem o registro desta atividade.
https://youtu.be/8Dwr0wgrt0E

Quin
.

Feira

26/08

30
Minutos

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

Objetivo:
(EI02ET04).
Identificar relações
espaciais (dentro e
fora, em cima,
embaixo, acima,
abaixo, entre e do

ATIVIDADE: Escravos de Jó (brincadeira)

Seguindo a música “Escravos de Jó”, a criança fará os movimentos com um objeto, auxiliada
por um responsável, movimentando o objeto de um lado para o outro conforme o vídeo.
https://youtu.be/FGqyKpuRcbA

https://youtu.be/v6pmkzhvW0c
https://youtu.be/8Dwr0wgrt0E
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lado) e temporais
(antes, durante e
depois).

Sex.
Feira
27/0
8

30
minutos

Campo de
Experiência: Corpo,
gestos e
movimentos.

Objetivo:
(EI02CG03).
Explorar formas de
deslocamentos no
espaço (pular, saltar,
dançar),
combinando
movimentos e
seguindo
orientações.

ATIVIDADE: Aprendendo Amarelinha.

Os professores ou responsáveis após assistirem ao vídeo, se deslocarão ao quintal ou para
um espaço maior da casa e desenharão uma “Amarelinha”, seguindo as orientações do
vídeo. Não esqueçam de registrarem este momento e mandarem no grupo de Whats App.
https://youtu.be/Nk6x6LTp92w

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Traços, sons, cores e formas;Corpo, gestos e movimentos; O

eu, o outro e o nós e Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.

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

https://youtu.be/Nk6x6LTp92w

