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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 
TURMA:_Maternal – SEMANA 28 

 
PLANO DE AULA SEMANAL DE ___27____ A ___ _1_____ DE _ _______ _OUTUBRO_____________ 
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  A educação no trânsito tem como objetivo formar o 
comportamento do cidadão enquanto usuário das vias públicas 
na condição de pedestre, condutor ou passageiro. Atenção, 
observação, cuidados com a vida, trabalhar as cores e 
coordenação motora.  

Explicação sobre o dia do trânsito e o que significa 
cada cor do semáforo. Desenho de um semáforo para 
pintar com as cores indicadas, conforme o modelo. 

TERÇA-FEIRA 20 minutos  Atenção, cuidados com a sua saúde e do outro, coordenação 
motora, conscientizar a criança do momento em que vivemos, 
no que se refere ao contágio do COVID-19, e os cuidados 
necessários para minimizar o peso da doença. 

Explicação da monitora sobre o uso correto da 
máscara. Atividade de colagem da máscara e pintura. 

QUARTA-FEIRA 20 minutos  
 

Atenção, cuidados com a higiene, coordenação motora. 
 
 

Explicação da monitora sobre os cuidados para evitar a 
covid-19. Desenho com imagens para colorir as formas 
de evitar a contaminação. 

QUINTA-FEIRA 20 minutos  Atenção, observação, coordenação motora; noções de espaço 
e lugar, como em cima, em frente e atrás.  

Explicação da monitora sobre noções espaciais: em 
cima, na frente e atrás. Desenhos de animais para colar 
no local indicado.  

SEXTA-FEIRA 20 minutos  Desenvolver a coordenação motora, reconhecer a vogal 
U, ampliar o vocabulário. 

 Cobrir os pontilhados da vogal U. 
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CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  
O eu, o outro e o nós. Corpo, gestos e movimentos. Escuta, fala, pensamento e imaginação.  
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  
Brincar, participar, conhecer-se, explorar. 
 

 
SEGUNDA-FEIRA - 
RECREAÇÃO 

30 Minutos A educação no trânsito tem como objetivo formar o 
comportamento do cidadão enquanto usuário das vias 
públicas na condição de pedestre, condutor ou 
passageiro. Conhecer as formas, cores e os 
significados das placas mais utilizadas no trânsito, 
semáforos e faixa de pedestres;  aprendizado já na 
educação infantil faz com que o aluno cresça com 
consciência, gerando uma mudança de 
comportamento e prevenindo acidentes 
 

Nesta atividade vamos juntos construir um circuito, destacando a 
faixa de pedestres e sinais de semáforo, utilizando as motocas da 
escola como veículos e, por fim, um joguinho para que  a criança  
possa fixar a importância do cuidado da sua vida e também do seu 
próximo. 

 


