
 

 

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: 28  PLANO DE AULA SEMANAL: 27  de setembro à 1 de outubro de 2021 
 

FORTALECIMENTO DE VÍNCULO E DESENVOLVIMENTO SOCIOEMOCIONAL 
    

TEMA: ÉTICA E CIDADANIA 
 
 

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 

  27/09 

30 
minutos 

Campo de 
Experiência: O eu, o 
outro e o nós. 
 
Objetivo: (EI02E001) 
 
Demonstrar atitude 
de cuidado e 
solidariedade na 
interação com 
crianças e adultos 
. 

Cabe às escolas e aos professores a educação dos princípios de convivência em sociedade. 
Em conjunto com os ensinamentos da família, formam-se assim os bons cidadãos.  
Ser ético é ser solidário, logo, no ambiente escolar, devemos aprender a ser empáticos com 
aqueles que estão ao nosso redor. 
 
ATIVIDADE: Direitos e Deveres. 
 
DESENVOLVIMENTO: Após assisitirem ao vídeo, os professores ou responsáveis irão 
conversar com as crianças a respeito do que é ética e cidadania, explicando que temos 
direitos, mas também deveres, exemplo: as crianças tem o direito de brincar, mas 
terminando a brincadeira, deverão guardar os brinquedos e assim também com seus 
pertences. Registrem esse momento e nos enviem. 
https://youtu.be/5m4ugya8RU4 
 

mailto:emei.monteirolobato@yahoo.com.br
https://youtu.be/5m4ugya8RU4


Ter. 
Feira 

 28/09 
 

30 
minutos 

Campo de 
Experiência: Traços, 
sons, cores e 
formas. 
 
Objetivo: (EI02TS02) 
 
 Utlizar materiais 
variados com 
possibilidades de 
manipulação (argila, 
massa de modelar)., 
explorando cores, 
texturas, superfícies, 
planos, formas e 
volumes ao criar 
objetos 
tridimensionais. 

 ATIVIDADE: “O Mundinho de boas atitudes”. 
 
DESENVOLVIMENTO: Sugerimos que a professora ou responsável assista com a criança o 
vídeo da história “O Mundinho de boas atitudes”, em seguida converse sobre a história, 
questione-a sobre onde fica esse Mundinho? quem mora nele? Vamos ser felizes nesse 
Mundinho? Depois com o auxílio dos responsáveis, as crianças desenharão o nosso 
mundinho, “Planeta Terra”. 
 
 
 
https://youtu.be/bjceejnXltI 
 
 

Quar. 
Feira 
29/09 

 

30 
minutos 

Campo de 
Experiência:  

Escuta, fala, 
pensamento e 
imaginação. 

 

Objetivo: 
(El02EF01) 

Dialogar com 
crianças e adultos, 
expressando seus 
desejos, 
necessidades, 
sentimentos e 
opiniões. 

 

ATIVIDADE: Gentileza gera gentileza. 
 
DESENVOLVIMENTO: As crianças assisitirão ao vídeo e na sequência, os adultos irão 
realizar uma roda de conversa explicando sobre a importãncia da gentileza em nosso 
convívio diário e incentivar a prática da mesma (não jogar lixo na rua, cumprimentar as 
pessoas, ter atenção quando alguém nos fala, demonstrar cuidado e respeito com todos, 
entre outros). Registrem esse momento e nos enviem, se possível com alguns relatos das 
crianças. 
 
https://youtu.be/CPP9Njp1Bbo 
 

https://youtu.be/bjceejnXltI
https://youtu.be/CPP9Njp1Bbo


Quin. 
  Feira 
  30/09 

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: Faz de conta 
 
DESENVOLVIMENTO: Ao final do vídeo, os adultos irão realizar brincadeiras de faz de conta 
para ensinar as palavras mágicas às crianças. Ao brincarem de supermercado por exemplo, 
é possível pedir com licença, ao se deslocar de um lugar para o outro, e falar obrigado 
quando a atendente finalizar as compras. Também podem desenvolver outras brincadeiras, 
como médico, motorista, etc. Usem a imaginação! Brinquem do que mais gostarem e 
compartilhem conosco. 
 
https://youtu.be/Mn-KI0FuEZ0 
 

 

Sex. 
Feira 
01/10 

    30  
minutos 

Campo de 
Experiência: Corpo, 
gestos e movimento. 
 
Objetivo: 
(EI020G01) 
Apropriar-se de 
gestos e 
movimentos de sua 
cultura no cuidado 
de si e nos jogos e 
brincadeiras. 
 

ATIVIDADE: Dinâmica utilizando uma caixa surpresa. 
 
DESENVOLVIMENTO: As professoras ou responsáveis, após assisitirem ao vídeo irão 
realizar uma dinâmica, poderá ser realizada em casa com irmãos, primos, pai, mãe, avós ou 
quem estiver presente no momento da atividade. Cada pessoa que for participar da 
brincadeira, terá que ser identificada com uma cor primária (vermelho, amarelo e azul), pode 
ser uma camiseta ou um círculo feito de papel. Em uma caixa, irão escrever palavras 
mágicas e também pequenas frases de gentileza ou gestos, como por exemplo, “dar um 
sorriso para quem estiver de amarelo”, dizer “você é especial para quem estiver de azul”, 
gritar “Bom Dia” para quem estiver de vermelho, entre outras gentilezas. Registrem esse 
momento e nos enviem, será muito divertido. 
 
https://youtu.be/hPmAdjdvst4 
 
 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O eu, o outro e o nós, Traços, sons, cores e formas, Corpo, 

gestos e movimento e Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

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