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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2020 
TURMA: Jardim II__________ 

 
PLANO DE AULA SEMANAL DE _____08_____ A ____11______ DE ___SETEMBRO_DE 2020. 
MONITORAS: ROMILDA DOS SANTOS ALMEIDA 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (PARCIAL) 
 

DIAS DA SEMANA 
TEMPO ESTIMADO PARA 
REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES 
DIDÁTICAS 

SEGUNDA-FEIRA FERIADO 

 
 
 
 

FERIADO 
 
 
 
 

 
 
 
 

FERIADO 
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TERÇA-FEIRA 30 minutos. 

 
 
Olhar as características diferentes de cada um. 
Aprendizado e enriquecimento de cultura, trabalhando a 
empatia e reconhecendo que todos têm seu valor e 
podemos viver em comunhão. Trabalhar as cores e 
escolhas. 
 

 
Contação da história e roda de conversa com a 
criança. Permitir que ela traga para sua realidade e 
reflita sobre diferentes pessoas que cruzam seu 
caminho tanto física como intelectualmente, 
trazendo um aprendizado para sua vida. Que a 
criança faça um reconhecimento das cores e 
demonstre no desenho o que aprendeu na história.  

QUARTA-FEIRA 20 minutos. 

 
Autoconhecimento e reconhecimento de suas emoções e 
das outras pessoas. Comunicar-se com as outras pessoas 
usando movimentos, gestos, falas e outras formas de 
expressão.  
 

 
Roda de conversa entre pais e criança. Que ela 
fale sobre os seus sentimentos: saudade dos 
amiguinhos, das professoras, da escola. 
Importante trabalhar adversidades procurando 
encontrar alternativas para soluções dos 
problemas e conflitos.  

QUINTA-FEIRA 30 minutos. 

 
Promover a participação das crianças em tempos e 
espaços para a produção, manifestação e apreciação 
artística de modo a favorecer o desenvolvimento de sua 
sensibilidade, criatividade e expressão pessoal, 
permitindo que elas se apropriem e reconfigurem 
permanentemente a cultura e potencializem as suas 
singularidades.  
 

 
 
Expressar-se por releitura de arte. Brincadeiras de 
criança, fazendo um telefone com materiais que se 
tem em casa como: latas, copos descartáveis, 
barbante.  
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SEXTA-FEIRA 30 minutos. 

 
Atividade 1: Incentivar a atenção da criança para aquilo 
que se pede. Trabalhar os movimentos do corpo: dentro 
e fora, rápido e devagar, lateralidade e coordenação 
motora. 
 
 
 
 
 
Atividade 2: - PROJETO SEGUE - Associação, escrita, 
colagem, leitura e coordenação motora. Treino do 
alfabeto – família do “C”. 
 
 
Atividade 3: PROJETO SEGUE - Treino numérico, 
lembrando números de 1 a 10. Fazendo associação entre 
números e quantidade. 

 
Atividade 1: Construir um caracol no chão e 
colocar uma música. A criança irá andar em cima 
do caracol, quando a música parar os pais dão o 
comando, como: andar no caracol, andar de 
gatinho, sentar-se como borboleta, sentar-se do 
lado de fora, sentar-se do lado direito, imitar o 
Saci, andar rápido e andar devagar.  
 
 
Atividade 2: Copiar a palavra que está escrita e 
com a ajuda dos pais fazer a leitura da palavra e o 
desenho correspondente. 
 
 
Atividade 3: Relacionar números as suas 
respectivas quantidades e identificar o antes e 
depois de cada número observando a sequência 
apresentada. 
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CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  
 
O eu, o outro e o nós. Traços, sons, cores e formas. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  
 
Conviver, expressar, conhecer-se, explorar, participar, criar e brincar. 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 


