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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 
TURMA:_Maternal – Semana 26 

 
PLANO DE AULA SEMANAL DE ___13____ A ___ _17_____ DE _ _______ SETEMBRO______________ 
MONITORAS:_ROMILDA DOS SANTOS ALMEIDA  
 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 
 

DIAS DA SEMANA 
TEMPO ESTIMADO 
PARA REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES 
DIDÁTICAS 

SEGUNDA-FEIRA 20 minutos  Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, 
resultantes de ações sobre eles, em experimentos, 
envolvendo fenômenos naturais e artificiais, atenção, 
curiosidade e despertar os cuidados com a natureza. 

Vídeo explicando como cuidar do meio ambiente. 
Atividade com imagens para que as crianças mostrem o 
que aprenderam no vídeo. Pintar somente o que devemos 
fazer para preservar a natureza. 
Link: https://youtu.be/_EvnT2dVISQ  

TERÇA-FEIRA 20 minutos  Desenvolver a coordenação motora, observação e 
conhecimento. 
 

 Desenho de uma árvore em que será realizada uma 
colagem com folhas secas ou flores que a criança 
encontrar na natureza.  

QUARTA-FEIRA 20 minutos  Atenção, conhecimento, trabalhar as cores e coordenação 
motora. 
 
 

Explicação da monitora sobre animais que vivem na terra, 
na água e no ar. 
Atividade com imagens de animais, pintando na cor 
indicada. 

QUINTA-FEIRA 20 minutos  Reconhecer os números e relação entre número e 
quantidade, trabalhar as cores, coordenação motora, atenção. 

Pintar o desenho dos animais de acordo com a quantidade 
indicada. 

SEXTA-FEIRA 20 minutos  Desenvolver a coordenação motora e reconhecer a vogal O, 
treino de escrita.  

 Pontilhados da vogal O. 
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CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Traços, sons, cores e formas. Escuta, fala, pensamento e imaginação. 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  
Brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se.  
 

 

SEGUNDA-FEIRA - 
RECREAÇÃO 

50 minutos  Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, 
resultantes de ações sobre eles, em experimentos, 
envolvendo fenômenos naturais e artificiais; de uma maneira 
diferente, passar nossos conhecimentos, importância de 
cuidar da mãe natureza, da importância das plantas em 
nossas vidas e suas diversas utilidades, desenvolver a 
capacidade de compreender, interpretar, respeitar e 
transformar o mundo em que vivemos.  

Assistir ao vídeo oferecido pela monitora e após, num 
copinho descartável, farão a plantação de uma sementinha 
e irão acompanhar o seu desenvolvimento, cuidarão para 
que ela se desenvolva até poderem levar para casa. 
Link:  https://youtu.be/R3Sb_eIpvyQ - A Sementinha que 
não queria nascer. 

 


