
 

 

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: 31  PLANO DE AULA SEMANAL:  18  de outubro  à  22  de outubro de 2021 
 

FORTALECIMENTO DE VÍNCULO E DESENVOLVIMENTO SOCIOEMOCIONAL 
    

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
 
 

PROFESSORAS: Renata, Fabiana, Miriã e Simone 

 

  

Dias da 
semana 

 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 

DAS 
ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

Seg. 
Feira 

  18/10 

30 
minutos 

Campo de 
Experiência: Escuta, 
fala, pensamento e 
imaginação. 
 
Objetivo:  
(EIO2EF08) 
Manusear diferentes 
instrumentos e 
suportes de escrita 
para desenhar, 
traçar letras e outros 
sinais gráficos. 
 
 

Ter uma alimentação saudável reflete diretamente em uma vida melhor. Essa é uma escolha 
em que você é o maior beneficiado e verá os resultados não apenas no seu corpo, mas 
também no seu bem-estar. 
 
ATIVIDADE: Festa das frutas 
 
DESENVOLVIMENTO: Vamos assistir ao vídeo Palavra Cantada “POMAR”, cantaremos e 
dançaremos acompanhando a música. Os responsáveis conversarão com as crianças sobre 
a importância de comer legumes, frutas, arroz, feijão, etc. Depois perguntarão qual as frutas 
e legumes que os nossos pequeninos mais gostam. Finalizando com o desenho da fruta ou 
legumes que escolheram. Compartilhem conosco essa experiência. 
 
https://youtu.be/kfinwr3A9fg 
 

mailto:emei.monteirolobato@yahoo.com.br
https://youtu.be/kfinwr3A9fg


Ter. 
Feira 

 19/10 
 

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: Palmas para as frutas. 
 
DESENVOLVIMENTO: Ao término do vídeo, as crianças irão bater palmas sempre quando 
as professoras ou quem estiver no comando da atividade, falar o nome de uma fruta. Se for 
falado o nome de outro objeto, os mesmos não baterão palmas. Registrem a atividade e nos 
enviem. 
 
https://youtu.be/LM_G8Stwm50 
 
 
 

Quar. 
Feira 
20/10 

 

30 
minutos 

Campo de 
Experiência:  

Corpo, gestos e 
movimento. 

 

Objetivo: 
(El02CG05) 

Desenvolver 
progressivamente 
as habilidades 
manuais adquirindo 
controle para 
desenhar, pintar, 
rasgar, folhear, 
entre outros. 

ATIVIDADE: O que eu mais gosto de comer. 
 
DESENVOLVIMENTO: Os adultos irão auxiliar as crianças a separar recortes de alimentos 
saudáveis e solicitar às mesmas que montem um prato com as figuras que representam uma 
refeição completa e saudável. Realizem uma colagem, utilizando folhetos de supermercado 
ou revistas. Se desejarem, poderão desenhar a imagem de um prato para complementar a 
atividade. Aguardamos o registro desse momento. 
 
https://youtu.be/3-NibWZcW1U 
 
 

https://youtu.be/LM_G8Stwm50
https://youtu.be/3-NibWZcW1U


Quin. 
  Feira 
  21/10 

30 
minutos 

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

Objetivo: 
(EI02EF01) 

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

ATIVIDADE: A cesta de Dona Maricota. 
 
DESENVOLVIMENTO: Ao término do vídeo pegaremos uma cesta ou caixa com alguns 
alimentos mostrados no vídeo e faremos uma roda de conversa com as crianças, explicando 
a importância de cada um. Faremos algumas perguntas, como por exemplo, qual a cor, o 
nome, etc dos alimentos que estiverem na cesta ou caixa. Registrem esse momento e nos 
enviem. 
 
https://youtu.be/9KAXKsVLmE4 
 

 

Sex. 
Feira 
22/10 

    30  
minutos 

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

ATIVIDADE: Pintura com frutas e legumes. 
 
DESENVOLVIMENTO: Os adultos irão auxiliar as crianças a confeccionarem carimbos com 
frutas e legumes. Exemplo: cortamos a batata ao meio e dentro desenharemos em relevo um 
coração, a maçã cortada ao meio faremos uma borboleta, a carambola uma estrela. Na 
sequência coloquem tinta em um recipiente e carimbe em uma folha sulfite. Usem a 
imaginação e façam uma linda obra de arte. Registrem esse momento e nos enviem. 
 
 
 
https://youtu.be/mYYzHc0bkL4 
 
 
 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: 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. 

https://youtu.be/9KAXKsVLmE4
https://youtu.be/mYYzHc0bkL4


                 
 
 
 

 

 

 

 


