
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: monteirolobato  em01@gmail  .com  

TURMA: Berçário II - SEMANA   25

PLANO DE AULA SEMANAL  DE 08 DE SETEMBRO  À 10  DE SETEMBRO  

PROFESSORES(AS): Roberta, Luciana P., Hilma e Nubia.

Fortalecimento de Vínculos, Desenvolvimento Sócio emocional
Tema: Números e Quantidades. 

 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL)
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Campo de Experiências:Espaços, tempos, 
quantidades, relações e transformações.

Objetivo: Contar oralmente objetos, 
pessoas, livros etc, em contextos diversos. 
(EI02ET07)

A matemática se faz fundamental em nossas vidas, ela é usada 
em nosso cotidiano em tudo o que fazemos. É um processo 
eficiente que favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico, 
além de despertar a curiosidade dos educandos através de 
problemas e desafios. Quando os educandos estabelecem a 
relação correspondência do número e quantidade possibilita o 
desenvolvimento de diversas habilidades tais como: a contagem, a
relação do número com a quantidade, concentração, respeito as 
regras, saber esperar a sua vez para jogar, organização espacial e
o perder e o ganhar.

Atividade: Brincar de contar os números de 1 até 5.

Desenvolvimento: Pegue papelão e recorte os números. Separe as
pecinhas ou qualquer tipo de objeto que tenha em casa, suficiente 
para contar os números. Sente-se com o seu filho em um lugar 
confortável coloque os números um do lado do outro. Apresente os
números para à criança, em seguida peça para ela pegar uma 
pecinha e colocar no número um, depois pegar duas pecinhas ou 
objetos e colocar no número dois e assim sucessivamente.

Recurso: Figura, papelão, caneta e pecinhas de montar ou objetos 
como tampinhas de garrafas ou bolinhas de papel.

Campo de Experiências: O eu, o outro e o  Atividade: Jogo da memória.



CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: :"O EU, O OUTRO E O NÓS";
 "CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS"; TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS"; ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO" 
E "ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES”.
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: EXPLORAR, EXPRESSAR, CONVIVER 
E BRINCAR.
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30 min. nós.

Objetivo: Resolver conflitos nas interações e
brincadeiras, com a orientação de um 
adulto. (EI02E007)

 JOGO DA MEMÓRIA DOS NÚMEROS DE 1 A 5.
https://wordwall.net/pt/resource/17003808 

Desenvolvimento: O aluno clica na tela e faz a contagem das 
figuras, em seguida procura o número correspondente e clica em 
cima, caso a criança tiver dificuldade de identificar o número a 
mamãe ou responsável poderá auxiliá-la.

Recurso: Link do youtu.be, televisão, celular e computador.
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Campo de Experiências: Escuta, fala, 
pensamento e imaginação.

Objetivo: Criar e cortar histórias oralmente, 
com base em imagens ou temas sugeridos. 
(EI02EF06)

Atividade: História “O lobo bom”

https://youtu.be/auu1zhEMlac 
Desenvolvimento: Convide a criança para assistir ao vídeo da  
história do “O lobo bom”, em seguida pergunte à ela quantos 
dedos têm em suas mãos e peça para seu filho (a) fazer a 
contagem em voz alta, se necessário o responsável poderá auxiliá-
la. 

Recurso: Link do youtu.be, televisão, celular e computador

https://wordwall.net/pt/resource/17003808
https://youtu.be/auu1zhEMlac

