
 

CRECHE CANTINHO DA AMIZADE 
 

PLANEJAMENTO SEMANAL – 2021 
 

SEMANÁRIO – TURMA: MATERNAL l B SEMANA: 19/07/2021 à 23/07/2021 

Professora: Lillian Silva 
 

 
 

 SEGUNDA-FEIRA 

19/07 

TERÇA-FEIRA 

20/07 

QUARTA-FEIRA 

21/07 

QUINTA-FEIRA 

22/07 

SEXTA-FEIRA 

23/07 

ATIVIDADES            Videoaula 
 
*Apresentação da 
professora Lillian, da 
auxiliar Debora e da 
auxiliar Juliana, para os 
familiares e para os(as) 
alunos(as) do Maternal l 
B.  
 
*Solicitar aos familiares 
que registrem uma foto 
ou um pequeno vídeo de 
seu filho, ou de sua filha, 
e mande no grupo com o 
nome e a idade. 
 
*Ver as orientações no 
grupo de pais no 
WhatsApp. 
 

           Videoaula 
 
Apresentar as cores 
primarias. 
 
Trabalhando a cor 
Amarelo. 

 

A família terá que separar 
alguns brinquedos ou 
objetos de várias cores e 
pedir para criança pegar 
somente os brinquedos 
ou objetos na cor 
Amarelo. 
 
O vídeo do Programa 
Saúde na Escola- 
Atividade física. 
 
*Ver as orientações no 
grupo de pais no 
WhatsApp. 

 

 

           Videoaula 

 

Trabalhando a cor Azul. 

 

A família terá que separar 
alguns brinquedos ou 
objetos de várias cores e 
pedir para criança pegar 
somente os brinquedos 
ou objetos na cor azul. 

 

*Ver as orientações no 
grupo de pais no 
WhatsApp. 

 

 

 
             

           Videoaula 
 
Trabalhando a cor 
vermelho. 

 
 A família terá que 
separar alguns 
brinquedos ou objetos de 
várias cores e pedir para 
criança pegar somente os 
brinquedos ou objetos na 
cor vermelho. 
 
*Ver as orientações no 
grupo de pais no 
WhatsApp. 
 

 

           Videoaula 
 
Trabalhando a forma 
geométrica CÍRCULO 
 
A criança terá que 
procurar algum objeto ou 
brinquedo que se pareça 
com forma geométrica 
círculo. 
 
 *Ver as orientações no 
grupo de pais no 
WhatsApp. 
 
 
 



 Sugestões de 

atividades 

complementares 

(arquivos no 

Whatzapp):  

 
Vídeo: Apresentação dos 
responsáveis pela sala. 
 
Desafio: Foto dos(as) 
alunos(as). 
 

Sugestões de 

atividades 

complementares 

(arquivos no 

Whatzapp):  

 
Vídeos: * Cores primárias. 
 
* Amarelo- cores- 
Pequerruchos 
Almanaque. 
 
Desafio: Foto do 
brinquedo na cor 
amarelo. 
 
Vídeo: Programa Saúde 
na Escola. 

 

Desafio: Solicitar que os 
alunos enviem foto ou 
pequeno vídeo dos 
exercícios. 

Sugestões de 

atividades 

complementares 

(arquivos no 

Whatzapp):  

 
Vídeo: Azul - cores- 
Pequerruchos 
Almanaque. 
 
 
Desafio: Foto do 
brinquedo na cor azul. 
  

 

Sugestões de 

atividades 

complementares 

(arquivos no 

WhatsApp): 

 

Vídeo: Vermelho- cores- 
Pequerruchos 
Almanaque. 

 

Desafio: Foto do 
brinquedo na cor 
vermelho. 
 

 

  Sugestões de 

atividades 

complementares 

(arquivos no 

Whatzapp): 

 
Vídeo: Formas 
geométricas- círculos- 
Pequerruchos 
Almanaque. 
 
 
Desafio: Foto do objeto, 
ou brinquedo com o 
formato da figura 
geométrica- círculo. 
 

 

 

 


