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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2020 
TURMA: Jardim I – Semana 8 

 
PLANO DE AULA SEMANAL DE 19 A  23 de Outubro de 2020. 
MONITORAS:Márcia CristinaF.C.Galiano 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (PARCIAL) 
 

DIAS DA SEMANA 
TEMPO ESTIMADO 
PARA REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 
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20 Minutos Interagir com o meio ambiente e com os 
fenômenos naturais ou artificiais, 
demonstrando curiosidade e cuidado com 
relação a eles. 
 
 
 
 

 Será oferecido um vídeo, em que será mostrado os quatro 
elementos da natureza: água, fogo, terra e o ar. Haverá uma 
musiquinha para que possam cantar junto.É importante que 
façam uma reflexão sobre como utilizamos no nosso dia a dia 
os 4 elementos, em seguida com os pais/responsáveis realizar 
uma roda de conversa e por fim representar os 4 elementos 
por meio de um desenho . 
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20 Minutos Associação, concentração, coordenação 
motora e os elementos da natureza. 
 
 
 
 
 
 
 

Com relação aos 4 elementos da natureza vistos no vídeo 
anterior, ligar as imagens do lado esquerdo com o elemento 
correspondente do lado direito e por fim colorir bem bonito. 
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 20 Minutos Sequência numérica, associação, 
concentração, números, cores e 
coordenação motora. 

Relembrar a sequência numérica de 1 a 10, observar os 
conjuntos e escrever em cada quadradinho o número 
correspondente à quantidade de cada um deles. Na segunda 
parte, completar os dominós com as bolinhas necessárias para 
chegar ao 8 e abaixo, nos quadradinhos, vamos escrever os 
numerais de 1 a 8. 
Realizar uma pintura bem bonita para finalizar. 
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30 Minutos  Observação, coordenação motora, pintura, 
treino numérico, associação entre números 
e quantidades. 

Observar o quadro abaixo com atenção para responder com a 
ajuda dos pais/responsáveis as seguintes questões nos 
quadradinhos e  após responder colorir bem bonito. 

1) Quantas crianças estão brincando? 
2) Quantas são meninas? 
3) Quantos balões a menina está segurando? 
4) Quantos são meninos? 
5) Há quantas borboletas? 
6) Há quantas flores? 
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 40 Minutos  Criatividade, coordenação motora, 

brincadeira, imaginação e elemento ar. 
Confeccionar um mini paraquedas conforme as instruções, 
utilizando material reciclado, colocar em prática um dos 4 
elementos que no caso está relacionado ao ar. 
Por fim, com a ajuda dos pais/responsáveis, fazer o registro 
por meio de um vídeo ou uma foto. 

 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Escuta, fala, gestos, movimentos, formas, sons, relações, pensamento, cores, 
traços, espaços, tempo e transformações. _ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer se. 
 

 

ATIVIDADE DE RECREAÇÃO – MONITORA SUELEN – JARDIM I 

 
 
QUINTA-FEIRA 

 
 
Em media 30 minutos 

Trabalhar dois dos quatro elementos – Água e Ar, por 
meio de uma brincadeira de bolhas de sabão explorando 
o movimento corporal e da respiração que ajuda no 
desenvolvimento da linguagem, da criatividade,  a 
coordenação motora, brincadeira, imaginação e a 
percepção tátil e visual . 
 
 
 

Juntos com as crianças pais ou responsáveis  
deverão assistir ao vídeo construído pela Monitora 
de Recreação de como confeccionar fazedor de 
bolha de sabão; utilizando garrafinha de água vazia 
e detergente e água, fazendo com que a criança 
deixe sua imaginação fluir e vendo os diversos 
formatos, a variação de cores as comparações de 
tamanhos. 

 


