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PLANEJAMENTO SEMANAL – 2021 
 

SEMANÁRIO – TURMA: MATERNAL I A  SEMANA: 18/10/2021 à 22/10/2021 

Professora: Gabriela de Oliveira Santiago  

 
 

 SEGUNDA-FEIRA 

18/10 

TERÇA-FEIRA 

19/10 

QUARTA-FEIRA 

20/10 

QUINTA-FEIRA 

21/10 

SEXTA-FEIRA 

22/10 

ATIVIDADES  VIDEOAULA 
 

Projeto: Brincando com 

a música. 

Música: Caranguejo 

não é peixe. 

*Apresentar o projeto. 

*Apresentar a cantiga 

popular. 

*Combinar com as 

crianças que quando 

chegar a parte que diz: 

“Palma, palma, palma” 

que batam as palmas. 

*E quando for “Pé, pé, 

pé”, que batam os pés 

no chão. 

*E quando cantarem” 

Roda, roda, roda”, que 

VIDEOAULA 
 

Projeto: Brincando 
com a música. 

 
Música: Não atire o 

pau no gato 
 
*Apresentar a cantiga 
popular. 
 
*Ressaltar a 
importância de cuidar 
dos animais.     
 
* Com ajuda de um 
adulto colar as formas 
geométricas (círculos), 
depois é só completar o 
desenho formando o 
gato. 
 
*Registrar com foto ou 
vídeo, e enviar no 
grupo de pais. 

VIDEOAULA 
 

Projeto: Brincando 

com a música 

Música: O sapo não 

lava o pé 

*Apresentar a cantiga 
popular. 
 
*Encenar a música com 
as crianças. 
 
*Apresentar o animal 

(Sapinho) e um dos 

seus ambientes 

preferidos. 

*Falar sobre a 

importância da 

higienização.  

*Com ajuda de um 

adulto carimbar as 

VIDEOAULA 

 

Projeto: Brincando 

com a música. 

Música: Jacaré 

*Apresentar vídeo com a 

música “Jacaré foi 

passear na lagoa”  

*Com a ajuda de um 

adulto realizar o carimbo 

dos pés com tinta guache 

verde, e em seguida 

completar o desenho 

formando o jacaré. 

*Registrar com foto ou 

vídeo, e enviar no grupo 

de pais  

 

    

VIDEOAULA 
 

Projeto: Brincando 

com a música. 

Música: Borboletinha 

*Apresentar a cantiga 

popular. 

*Combinar com as 

crianças que batam 

palma no ritmo da 

música. 

*Com ajuda de um 

adulto carimbar os pés, 

utilizando tinta guache, 

depois é só completar o 

desenho formando a 

borboleta. 



girem em torno de si 

mesmo(a). 

*Com ajuda de um 

adulto carimbar as 

mãos utilizando tinta 

guache vermelho, 

depois é só completar o 

desenho formando o 

caranguejo.  

*Registrar com foto ou 
vídeo, e enviar no 
grupo de pais. 
 

 
 
 
 

mãos utilizando tinta 

guache verde, depois é 

só completar o 

desenho formando o 

sapo.  

*Registrar com foto ou 

vídeo, e enviar no 

grupo de pais   

 
 
 

 *Registrar com foto ou 

vídeo, e enviar no 

grupo de pais. 

 
 

 Sugestões de 

atividades 

complementares 

(arquivos no 

WhatsApp): 

 

Música: Caranguejo 
não é peixe. 

Sugestões de 

atividades 

complementares 

(arquivos no 

WhatsApp): 

 

Música: Não atire o pau 
no gato. 

 

Sugestões de 

atividades 

complementares 

(arquivos no 

Whatzapp):  

 

Música: O sapo não 
lavo o pé. 

 

 

Sugestões de 

atividades 

complementares 

(arquivos no 

WhatsApp): 

 

Música: Jacaré  

Sugestões de 

atividades 

complementares 

(arquivos no 

Whatzapp): 

 

Música: Borboletinha 
 
 

 

 

 


