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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Jardim II____ 

 

PLANO DE AULA SEMANAL DE ____22______ A _____26___ DE _Março_____________________ 

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 

SEGUNDA-FEIRA 20 Minutos  Artes visuais, coordenação motora e 

comemoração do dia mundial da água, 

criatividade. 

Decorar a máscara em forma de gota de água, para 

comemorar o dia mundial da água, bem bonita. Meninas de 

lacinho e meninos sem lacinho. 

TERÇA-FEIRA 45 Minutos Número e sequência, coordenação motora, 

escrita, associação e pintura – números 14 e 

15. 

Realizar a pintura do número 14, observar e fazer a contagem 

dos tomates para associar o número com a quantidade que 

está sendo apresentada e, por fim,  praticar a escrita ao cobrir 

o tracejado com capricho. Em seguida, cobrir o tracejado do 

número 15, observar que no exercício seguinte os números 

não estão na ordem correta, nesse momento será a hora de 

realizar a leitura e colocar na sequência correta nos 

quadradinhos e, por último,  pintar o desenho bem 

caprichado. 
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QUARTA-FEIRA 30 Minutos Concentração, memorização, sequência, 

coordenação motora, artes visuais e pintura.  

Observar o primeiro desenho, para identificar o que está 

faltando no segundo são 5 erros marque um X  no que está 

faltando, em seguida complete desenhando o que falta, por 

fim faça um lindo colorido. 

QUINTA-FEIRA 40 Minutos  História contada sobre os encontros 

vocálicos para a formação de pequenas 

palavras. Encontros vocálicos, associação, 

leitura e escrita. 

Foi realizado pela monitora dois vídeos:O primeiro com uma 

história contada em que aparece o encontro vocálico entre os 

personagens e o outro vídeo está explicando sobre a união 

das vogais para formar palavrinhas, acessando os seguintes 

links: https://youtu.be/xZ6HSz9aGgA e 

https://youtu.be/0iGoDRelKEk. Após assistir aos vídeos, a 

criança deverá realizar a leitura das palavrinhas da história e, 

por fim, observar as imagens e fazer a associação e completar 

com a vogal que falta; escrever a palavrinha que formou na 

linha disponibilizada. 

SEXTA-FEIRA 40 MINUTOS  Trabalhar a coordenação morota, concentração, 

pintura e sequência, além de trabalhar a data 

comemorativa relativa ao dia do circo. 

  

Para comemorar o dia do circo, oferecemos um quebra 

cabeça de um  palhacinho para colorir e montar. Com a ajuda 

dos pais/responsáveis, a criança pode colar num papel duro e 

depois plastificar para ele não estragar. 

 

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

quantidades, transformações, escuta, fala, pensamento e imaginação.  

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

 

 

 

 

https://youtu.be/xZ6HSz9aGgA
https://youtu.be/0iGoDRelKEk
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RECREAÇÃO 

JARDIM II – 26.03  - 

SEXTA-FEIRA 

50 MINUTOS  O objetivo da atividade é trabalhar com a 

criança a coordenação motora, movimento de 

pinça, as cores e a sequência numérica. 

 

Com o auxílio de um cotonete, a criança irá pintar dentro das 

linhas, nas cores indicadas na atividade. Vale lembrar que 

cada cor tem um número e a criança deverá prestar bastante 

atenção. 

 

 


