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PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: Jardim 1 – SEMANA 7 

 

PLANO DE AULA SEMANAL DE  19/04__ A _23/04_________ 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 Trabalhar outros grupos sóciaIs, preservação do 

meio ambiente.  

Conhecer elementos da cultura  indígena , e locais 

onde vivem. 

Desenvolvendo coordenação motora  

 

A criança deverá assistir ao vídeo oferecido pela 

monitora, onde ela conta um pouco sobre a história dos 

índios e ensina fazer um cocar usando elementos da 

natureza . 

Link: https://youtu.be/GPL1gdGA_NU 

 

TERÇA-FEIRA Em media 45 minutos. Desenvolver atenção, memória, e identificação de 

cada letra ,oralidade e ampliar vocabulário. 

 

A criança deverá reproduzir cada letrinha que a atividade 

pede 

QUARTA-FEIRA Em media 45 minutos.  Desenvolvendo a coordenação motora; aprimorar a 

interpretação cognitiva através do uso dos sentidos. 

 

 

A criança deverá assistir ao vídeo feito pela monitora, 

onde ensina sobre os cinco sentidos e uma atividade 

relacionada à visão e audição.  

Link: https://youtu.be/HOzqOxW3w00 

 

https://youtu.be/GPL1gdGA_NU
https://youtu.be/HOzqOxW3w00
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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 deverá fazer a atividade oferecida, onde  terá 

que pintar os números de acordo com a legenda. 

SEXTA-FEIRA Em media 45 minutos. Desenvolver a sensibilidade da criatividade, do 

senso rítmico, do prazer de ouvir música, da 

imaginação, memoria, concentração, atenção e 

consciência corporal e de movimentação. 

 

A criança deverá assistir ao vídeo feito pela monitora, 

onde ensina uma música usando gestos corporais e uma 

colher. 

Link: https://youtu.be/steeL1QGPac 

 

 

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

imaginação. Corpo, gestos e movimentos. Eu o outro e o nós.  

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

 

https://youtu.be/steeL1QGPac
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QUINTA-FEIRA –  

22.04 -RECREAÇÃO 

– JARDIM II – PRO 

KELLY 

Em media 30 minutos. Conscientizar sobre a importância e o respeito pela 

contribuição dos índios para com a sociedade; estimular 

a imaginação e criatividade das crianças; tornar 

prazeroso o processo de aprendizagem durante o 

desenvolvimento do projeto, por meio da arte, dança e 

preservação do meio ambiente. 

A atividade proposta é confeccionar um adereço 

que os índios usam, utilizando macarrão e 

barbante ou linha e tintas coloridas. Vamos pintar 

o macarrão e colocar no barbante ou linha e 

amarrar como muito cuidado e está pronto nosso 

colar. 

Para a outra atividade vamos usar folha de 

sulfite, tintas coloridas vamos pintar a palma da 

mãozinha e os dedinhos e decore, conforme o seu 

gosto. 

E por fim podemos pintar o rostinho com duas 

faixas na vertical, com batom ou lápis de olho e 

Boa diversão!! LINK: 

https://youtu.be/WSlnSMXuQ-c 

 

https://youtu.be/WSlnSMXuQ-c

