
 
 

                                                                                             CRECHE CANTINHO DA AMIZADE 
                                                                                             PLANEJAMENTO    SEMANAL   2020 
                                                         SEMANÁRIO TURMA: MATERNAL IB   SEMANA: 30 /11/2020 à 04/12/2020 
                                                                                   Professora: Carla Pavani Rodrigues Pelizaro 

DIAS DA 
SEMANA 

SEGUNDA – FEIRA      
        30/11 
     

TERÇA – FEIRA 
        01/12 

QUARTA – FEIRA 
       02/12 

 QUINTA – FEIRA  
      03/12 

SEXTA – FEIRA 
    04/12 

 
ATIVIDADES 

VIDEOAULA 
 
Projeto: Era uma vez … 
conte um conte!   
História: A cigarra e a 
formiga. 
Depois de assistir a história 
faça de tinta guache três 
pingos na cor marrom ou 
preta, desenhe as 
anteninhas e patinhas para 
fazer as formiguinhas. 
Assista o vídeo no youtube: 
Link:https://youtu.be/_Udoh8
gGRuE 
  
Objetivo: Despertar o 
interesse pela leitura. 

 VIDEOAULA 
  
Vamos relembrar as vogais, 
Através de música e figuras. 
Observe a vogal e a figura que 
estão na ficha, em seguida vamos 
cantar e dançar a música. 

Objetivo: Associar a figura a 
vogal inicial das palavras e 
musicalização. 

  
 
  

VIDEOAULA 
 
Vamos descobrir a letra inicial do 
nome. 
Peça para mamãe fazer a letra 
inicial do seu nome com a fita 
crepe, em seguida pinte de tinta 
guache da sua cor preferida espere 
secar, retire a fita para você 
descobrir qual a letra inicial do seu 
nome. 
Assista o vídeo no youtube: link” A 
turma do seu Lobato – Qual é a 
letra do seu nome! 
https:/youtu.be/CtOxUoEO4Ks. 
 
 
 
 
 
Objetivo: Reconhecer a letra inicial 
do nome, o traçado da n mesma. 
 
 
 
 
 

 

 

VIDEOAULA 
 
Peça para mamãe escrever a 
letra inicial do seu nome, faça 
bolinhas de papel crepom e cubra 
a letra com as bolinhas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: Estimular a 
coordenação motora, reconhecer 
a letra inicial do nome. 

VIDEOAULA 
 
Projeto: Era uma vez…  
conte um conto! 
Hoje a tia Débora trouxe 
para nós a história cantada 
Os 5 patinhos (Xuxa). 
Depois de assistir a história 
peça para mamãe recortar 2 
círculos médios 4 pequenos, 
em seguida faça a colagem 
usando os círculos 
recortados para montagem 
de um patinho. 
  
 
 
 
Objetivo: Despertar o 
interesse pela leitura, a 
reconhecer e fazer a 
contagem oral dos números 
de 1 a 5, relembrar a forma 
geométrica círculo. 



 
 

 


