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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Jardim II____ 

 

PLANO DE AULA SEMANAL DE ____15______ A _____19___ DE _Março. 

MONITORAS:Márcia CristinaF.C.Galiano 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (PARCIAL) 

 

DIAS DA SEMANA 

TEMPO ESTIMADO 

PARA REALIZAÇÃO DAS 

ATIVIDADES  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-FEIRA 30 Minutos  Números, sequência, coordenação motora, 

recorte, colagem e pintura. 

Observar a sequência dos números de 11 a 19, faça o recorte 

dos números e cole na ordem numérica dentro do castelo, por 

fim faça uma linda pintura. 

TERÇA-FEIRA 30 Minutos Alfabeto, coordenação motora, observação, 

sequência, memorização e leitura. 

 

Cubra os tracejados em cada letra que compõem o nosso 

alfabeto, observando as setas existentes em cada letra para 

realizar a escrita, por fim realize a leitura de cada letrinha. 

QUARTA-FEIRA 30 Minutos Associação, letras, observação, 

coordenação motora e pintura. 

O que será que está faltando no desenho? Ligue as letras do 

alfabeto na sequência para completar e fazer a descoberta e 

completar o desenho. 

Por fim faça a pintura, respeitando os limites da imagem. 

Poste no grupo para a pro poder ver  o seu lindo trabalho. 
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QUINTA-FEIRA 20 Minutos  Reconhecer a história da cidade onde vive, 

desenvolvendo noções de tempo (passado e 

presente), estabelecer relações entre 

objetos, símbolos, cores e formas, artes 

visuais e pintura . 

 Em comemoração ao aniversário de Ribeirão Pires que será 

no dia 19/03 , reproduza no espaço abaixo a bandeira da 

nossa cidade como no exemplo , pinte com lápis de cor, giz 

de cera ou tinta guache como forma de homenagear a nossa 

cidade. 

SEXTA-FEIRA Feriado   

  

 

 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Traços, cores, sons, relações, pensamento, imaginação, espaço, tempo, 

quantidades, transformações. ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Brincar, participar, explorar, expressar, conhecer se. 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

RECREAÇÃO 

QUINTA-FEIRA 

18.03.2021 

40 MINUTOS Criar com o corpo formas diversificadas de 

expressão de sentimentos, sensações e 

emoções, tanto nas situações do cotidiano 

quanto em brincadeiras, dança, teatro, 

músicas. 

A monitora sugeriu esse vídeo do “Palavra Cantada” que fala 

sobre os movimentos dos bichos. A ideia é a criança, junto 

com a família, passar um momento alegre e divertido, 

trabalhando os movimentos do corpo e de seus membros, 

associando movimentos de alguns animais. 

Junte toda a família e acesse o link: 

https://youtu.be/H9fXoZmMHK8 

 

 

https://youtu.be/H9fXoZmMHK8

