
 

 

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: 25  PLANO DE AULA SEMANAL: 08 à 10 de setembro de 2021 
 

FORTALECIMENTO DE VÍNCULO E DESENVOLVIMENTO SOCIOEMOCIONAL 
    

PROJETO: 
NÚMEROS E QUANTIDADES 

 

  
                 

PROFESSORAS: Renata, Fabiana, Miriã e Simone 

 
EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL) 

Dias da 
semana 

 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

Seg. 
Feira 

  06/09 
 

  A matemática é utilizada no nosso cotidiano assim como no da criança, deve ser trabalhado 
o que faz parte desse universo infantil, como a idade, o corpo, os brinquedos, as músicas, 
comparações, os jogos e brincadeiras. Ela deve ser ensinada como instrumento para 
interpretação das coisas que rodeiam nossas vidas e o mundo, formando assim pessoas 
conscientes para a cidadania e a criatividade e não somente como memorização, alienação 
e exclusão. 
 
Ponte Feriado 

mailto:emei.monteirolobato@yahoo.com.br


Ter. 
Feira 

 07/09 
 

 

   
 
 
Feriado Independência do Brasil 
 
 
 

Quar. 
Feira 
08/09 

       30  
minutos 

Campo de 
Experiência: 
Espaços, tempo, 
quantidades, 
relações e 
transformações 
 

Objetivo: 
(El02ET07).  

Contar oralmente 
objetos, pessoas, 
livros, etc, em 
contextos diversos. 

 

ATIVIDADE: Vamos contar? 
 
As crianças, com o auxílio dos professores ou responsáveis, irão demonstrar a contagem 
das pipoquinhas com os dedinhos, como exibido no vídeo. Exemplo: uma pipoquinha, 
mostrar um dedinho, duas pipoquinhas, mostrar dois dedinhos e assim por diante. Nos 
enviem vídeos da realização da atividade. 
 
 Link: https://youtu.be/J4yoMuLFm4w 
 

Quin. 
  Feira 
  09/09 

30 
Minutos 

Campo de 
Experiência: 
Traços, sons, cores 
e formas. 

Objetivo: 

(El02TS02)  

Utilizar materiiais 
variados de 
manipulação 
(argila, massa de 
modelar), 
explorando cores, 
texturas, 

ATIVIDADE: Jogo dos números e quantidades. 
  
Os professores ou responsáveis irão desenhar 5 círculos em um papelâo ou cartolina. 
Nesses cìrculos colocarão respectivos nùmeros (de 1 à 5), apresentando os nùmeros às 
crianças. Em seguida pedirão às mesmas para escolherem um cìrculo com um nùmero, 
representando este nùmero com prendedores, exemplo: nùmero 1 colocar um prendedor; 
nùmero 2, dois prendedores e assim sucessivamente. Registrem esse momento e nos 
enviem. 
https://youtu.be/orxxp-3gBiE 
 

https://youtu.be/J4yoMuLFm4w
https://youtu.be/orxxp-3gBiE


superfícies, planos, 
formas e volumes 
ao criar objetos 
tridimensionais. 

 

Sex. 
Feira 
10/09 

    30  
minutos 

Campo de 
Experiência: O eu, o 
outro e o nós. 
 
Objetivo:  
(EI02E006) 
Respeitar regras 
básicas de convívio 
social nas interações 
e brincadeiras. 

ATIVIDADE: Contando e brincando de boliche 
  
As crianças junto com as professoras ou responsáveis, brincarão de boliche, confeccionados 
com materiais recicláveis. Poderão utilizar bolas feitas de meias ou papel amassado, e 5 
garrafas pequenas de refrigerante ou água. O jogo consiste em arremessar a bola até 
conseguir derrubar as garrafas, e na sequência pedir para a criança contar a quantidade de 
garrafas que acertou. 
https://youtu.be/y-UzGDBFQo4 
 
 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O eu, o outro e o nós. Espaços, tempos, quantidades, 

relações e transformações e Traços, sons, cores e formas. 

 DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES  DURANTE A SEMANA: Conviver, Participar e Brincar. 

 

 

 

 

https://youtu.be/y-UzGDBFQo4

