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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Jardim 1 – SEMANA 6 

 

PLANO DE AULA SEMANAL DE   12 A 15 DE ABRIL  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 45 minutos 

 

 

 

Relacionar imagens aos seus nomes e às letras 

iniciais, desenvolver atenção, memória, oralidade e 

ampliar o vocabulário. 

A criança deverá pintar a letra “D” da sua cor preferida 

e deixar a atividade bem colorida. 

TERÇA-FEIRA Em media 45 minutos. Desenvolver atenção, memória, oralidade e ampliar o 

vocabulário. 

A criança deverá procurar e pintar com sua cor favorita, 

todas as letras D que encontrar deixando o dinossauro 

bem colorido. 

QUARTA-FEIRA Em media 45 minutos.  Possibilitar o desenvolvimento das percepções 

visuais, auditivas e sensório-motoras; estabelecer a 

relação correspondência do número e a quantidade 

A criança terá que ligar as imagens ao numeral 

correspondente e, se quiser, fazer um lindo colorido. 

QUINTA-FEIRA Em media 45 minutos. Possibilitar o desenvolvimento das percepções 

visuais, auditivas e sensório-motoras; estabelecer a 

relação correspondência do número e a quantidade 

 

A criança terá que pintar o número 5 usando o dedo 

indicador com tinta guache e logo após reproduzir o 

número 5 no espaço disponibilizados. 

 



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 

 

 

SEXTA-FEIRA  Possibilitar o desenvolvimento das percepções 

visuais, auditivas e sensório-motoras; estabelecer a 

relação correspondência do número e a quantidade. 

 

A criança deverá assistir ao vídeo elaborado pela 

monitora, onde ela ensina uma atividade lúdica para 

reforçar os números de 1 ao 5.  

Link: https://youtu.be/wcF80vy9g3o 

 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Traços, sons, cores, e formas . Escuta, fala, pensamento e 

imaginação. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

 

RECREAÇÃO – 

QUINTA-

FEIRA – 15.04. 

40 minutos Esta atividade tem o objetivo de  trabalhar as palavrinhas 

mágicas e o lúdico, a imaginação e coordena nação motora. 

A monitora produziu um vídeo, onde ensina a criança a 

usar as palavras mágicas, além de ensinar a 

confeccionar um chocalho em forma de Pato, 

necessitando da colaboração dos pais/responsáveis. 

https://youtu.be/7yvH9_sld-g 
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