
ismenia.jesus@yahoo.com.br CASA DOS POBRES 

 

CENTRO ESPÍRITA “ISMÊNIA DE JESUS”  
R. Capitão José Gallo, 1074 - Centro - Ribeirão Pires 

CEP: 09400-080  -  SP  -   Fone/Fax:4828-1146 
 

 

 

LAR ESCOLA “ISMÊNIA DE JESUS” 
R. Cap. José Gallo, 1514 - São Caetaninho - Rib. Pires 

CEP: 09402-530  -  SP – Fone/Fax: 4828-3103 
Celular: 11-96484-9087 

 

 

PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA:_ Jardim 1_________ 

 

PLANO DE AULA SEMANAL DE __22/03_______ A __26/03________ DE ____2021_________________ 

MONITORAS:_Suelen_________________________________________________________________________________________________ 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (PARCIAL) 

 

DIAS DA 

SEMANA 

TEMPO ESTIMADO PARA 

REALIZAÇÃO DAS 

ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES 

DIDÁTICAS 

SEGUNDA-FEIRA Em media 40 minutos   Objetivo principal, compreender a importância da agua 

para a vida no planeta e suas diversas utilidades e a 

valorizar o meio ambiente. 

 

 

 

A criança deverá assistir ao vídeo produzido pela 

monitora, onde fala sobre o dia mundial da água e 

oferece uma atividade lúdica para treino de escrita. 

Basta acessar o link: https://youtu.be/rcxwM-

PFnxY 

 

TERÇA-FEIRA Em media 40 minutos. Possibilitar o desenvolvimento das percepções visual, 

auditiva e sensório-motoras; estabelecer a relação 

correspondência do número e a quantidade.  

 

 

A criança deverá completar o número 3 

pontilhado, seguindo a direção das setas; e após 

esse treinamento, disponibilizamos uns 

quadradinhos para a criança treinar o que 

aprendeu. 

https://youtu.be/rcxwM-PFnxY
https://youtu.be/rcxwM-PFnxY
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QUARTA-FEIRA Em media 40 minutos.  Possibilitar o desenvolvimento das percepções visuais, 

auditivas e sensório-motoras; estabelecer a relação 

correspondência do número e a quantidade 

 

 

A criança deverá observar o quadro oferecido,  

onde irá encontrar pequenos círculos com os  

números 1, 2, 3. Na legenda, cada um deles tem 

uma cor. A sugestão é que a  criança pinte os 

números nas cores correspondentes da legenda, 

respeitando os limites das bolinhas. 

QUINTA-FEIRA Em media 30 minutos Conhecer a letra C e o traçar corretamente. 

Desenvolvendo a coordenação motora. 

 

 

A criança deverá contornar a letra c, com tinta 

guache, utilizando o dedo indicador; a seguir, 

disponibilizamos alguns corações para a criança 

escrever a letra c dentro deles e, por fim, cobrir a 

letra c pontilhada, seguindo a direção da seta. 

SEXTA-FEIRA  Desenvolver coordenação motora, psicomotricidade, 

equilíbrio, coordenação óculo-pedal (coordenação entre o 

cérebro, olhos e os pés para executar a tarefa. 

Concentração. 

 

 

 

 

 

 

 Para comemorar o dia do Circo, a monitora Suelen 

preparou um vídeo onde fala sobre o circo e incentiva a 

criança a fazer atividades físicas, como: colocar uma 

linha, ou fita, o que tiver, no chão, para a criança 

caminhar sobre essa linha, mantendo o equilíbrio. É 

importante que os pais/responsáveis, incentivem a 

criança a essa prática. 

Por último a pro ensina a criança fazer uma mágica. 

  

https://youtu.be/P94MDOvSVMo 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE  A SEMANA: Corpo, gestos e movimento. Traços, sonos e formas. Tempo,  

espaço, quantidade, relações e transformações 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Brincar, participar, explorar e expressar 

 

https://youtu.be/P94MDOvSVMo
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RECREAÇÃO 

JARDIM I – 25.03 

– QUINTA-FEIRA 

40 minutos         

Coordenar habilidades manuais, trabalhando as cores, 

coordenação motora, atenção, ordem e sequência de 

cores. 

A criança deverá observar a imagem e, com todo o 

cuidado e com a ajuda de um cotonete, deverá 

seguir a sequência de cores até completar o casco 

do caramujo. 

 


