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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 
TURMA:_Maternal – SEMANA 32 

 
PLANO DE AULA SEMANAL DE ____25___ A ___ _29_____ 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 Atenção, conhecimento, criatividade, trabalhar os 
movimentos. 

Vídeo da monitora explicando sobre alguns meios de 
comunicação. Atividade com brincadeira de movimentos de 
alguns meios de comunicação. 
LINK: https://youtu.be/VKZXnRjMXlo  

TERÇA-FEIRA 20 minutos  Reconhecer alguns meios de comunicação, atenção e 
coordenação motora. 

Desenho de meios de comunicação. Marcar com um X nas 
imagens de objetos que utilizamos para nos comunicar com 
quem está longe, depois pintar.  

QUARTA-FEIRA 20 minutos  Percepção visual, atenção e coordenação motora. 
 
 

Desenho de meios de comunicação para ligar à figura 
correspondente. 

QUINTA-FEIRA 20 minutos  Observação, atenção e coordenação motora. Desenho de dois telefones para a criança observar a diferença 
de tamanho maior e menor. 

SEXTA-FEIRA 20 minutos  Desenvolver a coordenação motora, reconhecimento das 
formas geométricas e trabalhar as cores. 

 Desenho de figuras geométricas com pontilhados e cores. 
Cobrir os pontilhados e pintar na cor indicada. 
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CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  
Escuta, fala, pensamento e imaginação. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Corpo, gestos e movimentos. 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  
Brincar, participar e conhecer.  
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

SEGUNDA-
FEIRA 
RECREAÇÃO 

20 minutos Estimular a criatividade, memória e linguagem, desenvolver a 
percepção auditiva, desenvolver a capacidade de compreensão, 
desenvolver a linguagem oral. 

 

O primeiro participante falará uma palavra no ouvido do 
participante que está ao seu lado, sem que os outros ouçam. 
Este deve repetir a frase ou palavra, como a ouviu, ao 
próximo participante da fila e assim por diante até chegar ao 
último, o qual deverá dizer a frase ou palavra em voz alta. Em 
geral, a palavra ou frase é distorcida e chega totalmente 
diferente ao último participante, isto faz com que a 
brincadeira fique muito divertida. Vamos ver se a palavra 
consegue chegar ao final mais próxima da original. 

 


