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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2020 
TURMA: Jardim II – Semana 6 

 
PLANO DE AULA SEMANAL DE ____5______ A ____9______ DE _____OUTUBRO_________________ 
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 30 minutos 

Coordenar suas habilidades manuais, expressar-se por 
meio das artes visuais, jogo, observação, coordenação 
motora, semelhanças e diferenças, associação entre 
números e ordem alfabética. 
 
 
 
 
 
 

Falar sobre o dia mundial dos animais e dia das 
aves. Falamos um pouco sobre os locais onde os 
animais vivem e, por fim, um quebra-cabeça de 
animais, onde têm que encontrar a cabeça e o 
corpo dos animais, observando a ordem numérica 
e alfabética. 
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TERÇA-FEIRA 20 minutos 

Apresentar autonomia nas práticas da alimentação, 
conscientizando a criança da necessidade e dos 
benefícios de se ter uma alimentação saudável e 
balanceada para a saúde do corpo e da mente. 
 
 
 

Oferecemos um vídeo que fala da importância dos 
alimentos e sugerimos que façam um vídeo ou 
áudio, respondendo as seguintes perguntas:  
- Qual é seu prato predileto? 
- o que você comeu hoje de saudável? 
- qual foi o seu cardápio de hoje? 
- escolha um alimento que comeu hoje e fale 
sobre o benefício dele. 
 

QUARTA-FEIRA 20 minutos 

Apresentar autonomia nas práticas da alimentação, 
conscientizando a criança da necessidade e dos 
benefícios de se ter uma alimentação saudável e 
balanceada para a saúde do corpo e da mente, treino 
numérico e associação entre número e quantidade. 
 
 
 
 
 
 

Sugerimos que as crianças falem qual é a sua fruta 
preferida e no quadro a seguir, conte quantas 
letras tem cada palavrinha e registre no 
quadradinho. Essas palavrinhas são os nomes das 
frutas. 
 
 

QUINTA-FEIRA 20 minutos 

Trabalhar unidade de medidas, dias da semana, 
raciocínio, leitura, colagem, organização do tempo e 
espaço. 
 
 
 
 

Observar os dias da semana e responder a 
atividade do número 1 ao 5. Fazer uma colagem 
com os dias da semana, colocando-os na ordem 
correta. 
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SEXTA-FEIRA 20 minutos 

Apresentar autonomia à prática da alimentação 
conscientizando a criança da necessidade e dos 
benefícios de ser uma alimentação saudável e 
balanceada para a saúde do corpo. 
 
Atividade 1 – Projeto Segue – Português: Treino 
alfabético – família “H”. Associação, escrita, 
observação, leitura e coordenação motora. 
 

 
Atividade 2 – Projeto Segue – Matemática: treino 
numérico, conhecimento e observação, pequenos 
cálculos e atenção. 

Montar um cardápio com frutas, verduras e 
legumes. Fazer um piquenique e explicar as 
escolhas no vídeo.  
 
  
Completar com as sílabas HA, HE, HI, HO, HU 
nos quadrinhos, formando cada palavra. Ligar a 
sílaba com que cada palavra se inicia e pintar os 
desenhos. 
 
Leitura dos numerais, fazendo uma recordação do 
que já foi visto na semana anterior. Completar a 
sequência no desenho, fazer as contas e ligar a 
imagem à quantidade correta.  
 

 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  
 
Corpo, gestos e movimentos. Fala, escuta, pensamento e imaginação. Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  
 
Brincar, participar, explorar e expressar, conhecer-se. 
 

 
 


