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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA:_ Jardim 1 

 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 08/03 A 12/03 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  

 

Dia Internacional da Mulher. Trabalhar frente e verso, pintura, 

desenvolver a coordenação motora fina. 

Confeccionar um cartão do dia internacional da mulher e 

entregar para a mulher especial para a criança (mamãe, vovó, 

titia, madrinha) 

TERÇA-FEIRA 

 

 

 

 

 

 

Em media 40 minutos  

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolver atenção, memoria, oralidade e integração e ampliar 

vocabulário. 

 

 

 

 

 

Juntamente com os pais ou responsáveis a criança deverá 

assistir ao vídeo feito pela a monitora, onde apresenta o 

alfabeto de forma lúdica e divertida. 

Logo após a criança irá fazer uma atividade que poderá ser 

impressa ou reproduzida em uma folha, fazendo o pontilhado 

de cada letra do alfabeto.  

LINK: https://youtu.be/wjBTPzpiDAw 

QUARTA-FEIRA Em media 40 minutos. Conhecer a letra B e o traçar corretamente, 

desenvolvendo a coordenação motora 

 

 

 

 

Juntamente com os pais/responsáveis  a criança 

deverá fazer a atividade, onde a criança irá fazer o 

contorno da letra B, com tinta, usando o dedo 

indicador, e, logo após, reproduzir a letra B com 

um lápis. 

Registre por meio de foto e compartilhe conosco. 

https://youtu.be/wjBTPzpiDAw
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QUINTA-FEIRA 

 

 

 

 

 

RECREAÇÃO 

Em media 30 minutos 

 

 

 

 

 

30 minutos 

 

 

 

Possibilitar o desenvolvimento das percepções visuais, 

auditivas e sensório-motoras; estabelecer a relação 

correspondência do número e a quantidade. 

 

 

 

Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções 

como: em frente, atrás, dentro, fora, direita e esquerda. 

Juntamente com os pais ou responsáveis a criança 

deverá fazer a atividade, onde a criança terá que 

cobrir, seguindo a direção das setas. 

Registre por meio de foto e compartilhe conosco. 

 

A monitora Kelly elaborou um vídeo, onde a 

criança poderá se orientar, com o auxílio dos 

pais/responsáveis, que vão direcionando a criança 

para cumprir a atividade. 

Link: https://youtu.be/laItOI69ZJQ 

SEXTA-FEIRA  Movimentar as partes do corpo para exprimir 

corporalmente emoções, necessidades e desejos. 

 

 

 

 

Juntamente com os pais ou responsáveis  a criança 

deverá assistir ao vídeo. 

Logo após reproduz o que o vídeo pede:  uma 

brincadeira para toda a família aproveitar junto 

esse momento de descontração e aprendizagem. 

Registre por meio de vídeo e foto e compartilhe 

conosco. 

Link: https://youtu.be/ZvWIw8KnHSM 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE  A SEMANA: o eu, o outro e o nós. Corpo, gestos e movimento. Traos, 

sonos e formas.______________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

expressar.___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

https://youtu.be/laItOI69ZJQ
https://youtu.be/ZvWIw8KnHSM

