
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: 27    PLANO DE AULA SEMANAL: 20 à 24 DE Setembro de 2021

FORTALECIMENTO DE VÍNCULO E DESENVOLVIMENTO SOCIOEMOCIONAL

Tema: SEMANA DO TRÂNSITO

PROFESSORAS: Fabiana, Miriã, Simone e Renata.

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

20/09

30
minutos

Campo de
Experiência: Escuta,
fala, pensamento e
imaginação.

Objetivo:
(El02EF05).
Relatar experiências
e fatos
acontecidos,histórias
ouvidas, filmes ou
peças teatrais
assistidos, etc.

ATIVIDADE: O Semáforo.

Após a exibição do vídeo, os professores ou responsáveis irão confeccionar um semáforo
(pode ser um desenho) e apresentá-lo às crianças. Irão explicar aos mesmos suas cores e
funções (vermelho: pare; amarelo: atenção; verde: siga). Em seguida peçam a eles que
identifiquem as cores e relatem o que cada uma representa. Nos enviem vídeos com a
realização da atividade.
https://youtu.be/MHc10PnSJe0

mailto:emei.monteirolobato@yahoo.com.br
https://youtu.be/MHc10PnSJe0


Ter.
Feira
21/09

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.

ATIVIDADE: Atravessar a rua.

As crianças assistirão ao vídeo se atentando às regras de trânsito, onde cantarão e
dançarão ao som da música.
https://youtu.be/jFg1l_bclrA

Quar.
Feira
22/09

30
minutos

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

Objetivo:
(El02EO06).
Respeitar regras
básicas de convívio
social nas
interações e
brincadeiras.

ATIVIDADE: Circuito.

Os professores e responsáveis farão uma pista com giz onde as crianças com suas motocas
realizarão o circuito, respeitando as regras de sinalização. Sugerimos que se possível, usem
o farol confeccionado na atividade do dia 20/09 ou improvisem com outros objetos  nas cores
vermelha (pare); amarela (atenção) e verde (siga).

Quin
.

Feira

23/09

30
minutos

Campo de
Experiência: Corpo,
gestos e
movimentos.

Objetivo:
(El02CG01).
Deslocar seu corpo
no espaço,
orientando-se por
noções como
frente, trás, no alto,

ATIVIDADE: Conduzindo o ônibus.

Ao término do vídeo, os professores ou responsáveis irão organizar as crianças em fila como
se fosse um ônibus. A fila vai andar e a medida que o adulto que estiver no comando falar, o
“ônibus” vai acelerar, virar à direita ou à esquerda, prestar atenção ao semáforo e a faixa de
pedestre, diminuir a velocidade ou parar. Registrem o desenvolvimento desta atividade e nos
enviem.

https://youtu.be/f8V_ZmOysNo

https://youtu.be/jFg1l_bclrA
https://youtu.be/f8V_ZmOysNo


embaixo, dentro,
fora, etc; ao se
envolver em
brincadeiras e
atividades de
diferentes
naturezas.

Sex.
Feira
24/0
9

30
minutos

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

Objetivo:
(EIO2E007).
Resolver conflitos
nas interações e
brincadeiras, com a
orientação de um
adulto.

ATIVIDADE: Construção de um carrinho com material reciclável.

Os responsáveis ou professores irão confeccionar junto com as crianças um carrinho feito
com pote de margarina, as rodas serão as tampinhas de garrafas. Poderão utilizar o
brinquedo para encenarem experiências vivenciadas no trânsito, como por exemplo: as fases
do semáforo (atenção, pare e siga).
https://pin.it/4aYRH5n

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Corpo, Gestos e Movimentos, Traços, sons, cores e formas, o

eu, o outro e o nós e Escuta, fala, pensamento e imaginação.

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

https://pin.it/4aYRH5n

